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Festival de dança é no sábado

Efasol tem atividades para celebrar o mês da consciência negra

Grupos Der Deutsche 
Jugendtanz e 
Tangarás recebem 
convidados para 
apresentações em Rio 
Pardense, às 19 horas

SARAMPO
Neste sábado, dia 30, 
ocorre o Dia D da Cam-
panha de Vacinação 
contra o sarampo. Das 
8 às 13 horas as ESFs 
de Faxinal de Dentro, 
Centro e Alto Trombudo 
estarão abertas para a 
imunização, com a fi-
nalidade de intensificar 
a adesão à campanha. 
O foco é a população 
com idade entre 20 e 29 
anos. A prioridade para 
este grupo justifica-se 
porque, como provavel-
mente não receberam a 
segunda dose da vaci-
na, esse público acaba 
apresentando um sis-
tema imunológico mais 
vulnerável à doença.

BTI
Está sendo distribuído o 
produto para combater 
o borrachudo (BTI) em 
todas as localidades do 
interior de Vale do Sol. 
No dia 30, os muníci-
pes que receberam o 
produto devem realizar 
a primeira aplicação. A 
segunda dose deve ser 
aplicada no dia 15 de 
dezembro e a última no 
dia 30 de dezembro. 

Der Deutsche Jugendtanz receberá convidados
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Uma noite para apre-
ciar a dança alemã, 
gauchesca e, por fim, 

bailar. O Festival Cultural 
promovido em parceria pela 
Associação Grupo de Dança 
Tradicional Gaúcha Tanga-
rás e a Associação Cultural 
e Folclórica Der Deutsche 
Jugendtanz, com o apoio da 
Prefeitura de Vale do Sol,  
será realizado na noite deste 
sábado, dia 30, a partir das 
19 horas, no ginásio da Co-
munidade Evangélica de Rio 
Pardense. A expectativa dos 
organizadores é reunir mais 
de 500 pessoas no evento que 
valoriza essas expressões 
culturais, destacando os dois 
grupos vale-solenses, além 
de convidados. A entrada é 
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Neste mês de novembro, 
a Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol (Efasol) promo-
veu atividades em alusão ao 
mês da consciência negra. 
Maria Luiza Tomaz, monitora 
da Efasol, organizadora das 
atividades e que já foi ho-
menageada pela Câmara de 
Vereadores de Santa Cruz do 
Sul pelo trabalho desenvolvi-
do no Conselho Municipal de 
Promoção à Igualdade Racial 
(COMPIR) e que, atualmente, 
pesquisa os processos educa-
tivos no Quilombo Rincão dos 
Negros, em Rio Pardo, bem 
como a luta dos negros pela 
conquista da terra, enfatiza 
a lei 10639/09, que institui a 
obrigatoriedade do ensino da 
cultura afro-brasileira nas es-
colas. Maria diz que “a Efasol 
já faz esse trabalho ao longo 
do ano letivo, mas parou no 

mês de novembro para abran-
ger mais de perto a questão 
da cultura afro-brasileira e 
discutir a situação social dos 
negros na sociedade contem-
porânea. Especificamente, é 
importante lembrarmos o 20 
de novembro, dia da mor-
te de Zumbi dos Palmares, 
e, por conseguinte, dia da 
consciência negra. Assim, 
decidimos utilizar da arte 
(da literatura, da música, 
do teatro e das artes visuais, 
todas disciplinas do currículo 
comum da Efasol) para ter-
mos momentos de reflexões, 
debates e para desmitificar 
preconceitos acerca da cul-
tura africana, sendo ela base 
para toda a cultura que forma 
nosso país”.

Assim, a Efasol realizou 
desde confecção de abayomis 
(bonecas símbolo de resistên- Oficina de percussão fez sucesso entre os estudantes

cia das mulheres/mães africa-
nas) na disciplina de Direito e 
Cidadania, até exposição fo-
tográfica baseada em leituras 
de autoras e autores que abor-
dam a conjuntura sociopolíti-
ca das negras e dos negros no 
mundo. Igualmente, saraus 
abertos ao público estão sen-
do elaborados no âmbito da 
escola, bem como oficinas de 
percussão foram organizadas 
junto com o professor Márcio 
“Kbecinha” Tolio, fundador 
da Atoque (projeto social que 
há 17 anos oferece ensino co-
letivo de percussão em Santa 
Maria e região), professor do 
curso de Música da Universi-
dade de Passo Fundo (UPF) e 
coordenador do Laboratório 
de Percussão da Faculdade 
de Artes e Comunicação da 
mesma universidade. Már-
cio trouxe a percussão como 

forma de discutir a cultura 
afro-brasileira junto aos estu-
dantes. Talisson Riss, 17 anos, 
estudante do segundo ano, 
morador de Linha Floresta, 
em Vera Cruz, e que no início 
do mês ganhou, junto à Banda 
Efasol, o terceiro lugar no Fes-
tival Santa Música em Santa 
Maria, avaliou a programa-

ção. “Com estas atividades 
podemos sempre conhecer 
coisas novas, e isso é essencial 
para entendermos a situação 
dos negros no país. Gostei 
muito da oficina de percussão 
e da integração do professor 
conosco, foi bem descontraí-
do e produtivo e nos inseriu 
no clima do sarau”.
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gratuita, mas é preciso apre-
sentar convite, que deve ser 
retirado antecipadamente 
com a diretoria dos grupos, e 
que dá direito a um prato de 
cuca com linguiça. Após as 
apresentações haverá baile 
com a Banda Tropical.

Segundo a coordenado-
ra do grupo Der Deutsche 
Jugendtanz, Gertrudes Mel-
chior, estarão presentes uma 
representação da Oktober-
tanz, três grupos do 25 de 
Julho, o Frohtanz, de Vera 
Cruz, e o grupo Freundscha-
ftstanz, vindo de Sinimbu 
para se apresentar no even-
to, o que deve abrilhantar a 
noite de integração entre as 
culturas.

Segundo a coordenadora 
do Tangarás, Dorilene Sola-
no, das gauchescas se apre-
sentarão o Grupo Mirim e 
Juvenil Tangarás e os convi-
dados do CTG Sentinela dos 
Pampas. Estão confirmadas 
as presenças dos chuleado-
res Gustavo Garske, cam-
peão juvenil nacional de 
chula, Eduardo Ávila Mo-
raes e Rafael Pereira Mota 
de Lima, na categoria Chula 

Tangarás vai ter a presença de chuleadores no evento

Mirim. “Nossa expectativa é 
mostrar  o trabalho cultural 
realizado e agradecer a toda 

a comunidade e o Poder Pú-
blico Municipal pelo apoio 
recebido”, frisa Dorilene.


