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Um   acampamento  
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e amizades
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Em menos de 15 
dias cerca de 4  mil 
quilos de maconha 
são apreendidos em 

Seberi

Região

Derrubadas adquire nova 
Escavadeira Hidráulica

Barra do Guarita realiza 
entrega de prêmio do NFG

Cai o risco de surto de 
dengue em Vista Gaúcha

07

06

06

06

11

A
lin

e 
G

av
ira

gh
i

D
iv

ul
ga

çã
o

ANO 11 - N° 567 - SETEMBRO DE 2019

Primeiros peregrinos percorreram Uruguai, 
Argentina e Brasil durante 30 dias, unindo 
cultura e religiosidade. | Pág. 2

Caminhada Missões 
passa por três paísesÉ primavera

Estação das fl ores começa no dia 
23 de setembro. Mais do que o 
colorido, traz as alergias e exige 
cuidado com a pele. | Pág. 5 
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Falando de Política
Por Percival Puggina
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2 OPINIÃO
Revolução Farroupilha

O dia 20 de setembro é a data mais importante do calendário do 
Rio Grande do Sul ultrapassando todas as demais que serpenteiam o 
anuário brasileiro.

O Dia do Gaúcho, como tradicionalmente é comemorada esse dia, 
remonta ao dia 20 de setembro de 1935, quando tropas lideradas por 
Bento Gonçalves invadiram e tomaram Porto Alegre, dando início a 
uma revolta da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul contra a 

Coroa, na época, na cabeça de um menino no Rio de Janeiro e administrada por regência.
A revolução começou por claros objetivos econômicos e políticos, mas se tornou uma Guerra e abo-

canhou ideias muito mais nobre ao longo de seus dez anos de luta que fizeram desse o maior confronto 
bélico da história da América do Sul.

Ao passar do tempo nossa Guerra se tornou numa história travestida de romantismo e heroísmo ao 
tal ponto que por vezes esquecemos os horrores que um confronto provoca em um território. O Rio 
Grande do Sul foi um país independente, teve seu governo, sua capital, sua constituição e suas próprias 
leis, mas sucumbiu diante do alto custo da guerra e buscou a paz para voltar a ser um estado federado 
do Brasil do menino com coroa na cabeça.

Hoje não podemos mais pular no lombo do cavalo e pelear pelas coxilhas em defesa do rincão. Não 
há mais espaço para Guerra. Não há nem espaço, pelas vias democráticas e legais, de se pensar uma se-
paração e uma possível independência. Qualquer movimento neste sentido é absurdo e mera conjuntura 
na mente romantizada daqueles que ainda sonham em transformar o estado em um país.

No entanto o momento atual exige que o Rio Grande do Sul e os gaúchos voltem a firmar posição 
perante a federação. O estado está degringolando e estamos caminhando a passos largos por caminhos 
muito tortuosos, e novamente, como sempre aconteceu ao logo da história, a culpa é de nossa economia 
e asolução terá que vir da força e da vontade do povo.

O ventre da mamãe é o primeiro lugar do bebê. Tudo o que se experimenta determinará de alguma forma 
seu futuro. O período pré-natal é um momento crucial para estabelecer a estrutura base do cérebro do bebê 
e construir os fundamentos para desenvolver o potencial biológico, psicológico e social...

Dentro da barriga o bebê já está obtendo e armazenando informações sobre o mundo que o espera. Pri-
meiramente, ele ouve sons, ele começa a distinguir a voz de sua mãe e a se familiarizar com outros sons do 
ambiente.

A mãe é uma interlocutora do mundo externo, e através dela conhece cheiros e sabores.  Pesquisas de-
mostram que eles parecem preferir as comidas que a mãe estava acostumada a comer enquanto grávida. E, 
a partir de experiências através do olfato e do paladar, aprende um pouco da cultura e do lugar onde ele vai 
nascer e começa a se acostumar com os sabores e temperos característicos da culinária local.

As emoções que a grávida sente também são compartilhadas com o feto. Por isso, a dieta e os níveis de 
estresse servem de informações sobre o mundo que o espera. Ele ajusta o seu metabolismo e outros pro-
cessos biológicos, se preparando para encarar a vida fora da barriga. Através da mãe, o organismo do bebê 
consegue prever muito do seu desenvolvimento biológico, que ocorre baseado em referências como essas.

Ter uma estimulação pré-natal adequada proporcionará à criança as experiências que esta necessita para 
potencializar as suas capacidades e habilidades.

De acordo com vários estudos, desde a segunda metade da gestação, por volta da 25ª semana o bebê já 
pode ouvir e ver. O aparelho auditivo se encontra bastante desenvolvido, então este é o momento propício 
para começar a estimulação. Evidentemente, que o bebê no seu interior não terá compreensão, mas perce-
berá que existe expressão carinhosa ou rude.

Em geral os exercícios consistem em escutar música, de preferência música clássica, através de massa-
gens, com movimentos lentos e rítmicos da mãe, sempre falando com o bebê. Além disso, ao ouvir a voz 
dos pais, vai se criando vínculos. Pronunciar calmamente as palavras, sorrir, brincar, fazer expressões de 
surpresa ou alegria colaboram com as formações neurais que mais tarde levarão o bebê a falar. Também 
pode e deve contar histórias, descrever coisas do dia a dia, contar tudo isso é uma forma de estimulação para 
o bebê, e já vai preparando o bebê para a família que ele pertence, isso são sensações realmente agradáveis 
para o bebê e que atuarão como primeiras lições de vida e terão uma influência muito positiva no seu futuro.

O aprendizado da criança está acontecendo desde a barriga da mãe e algumas escolhas podem influenciar 
certos caminhos na vida dos pequenos. Por isso, que o afeto é de suma importância nesta fase, a estimulação 
pré-natal é sem dúvida decisiva para o desenvolvimento da criança.

Estimulação Pré-natal: construção da 
aprendizagem do bebê

 Por Divanéia Ferri

Divanéia Ferri
Professora da EMEI Sonho Meu – Vista Gaúcha/RS.
Psicopedagoga e Especialista em Educação Infantil.

LOUCURA PURA NOS
LABORATÓRIOS DE 
MANIPULAÇÃO

A celeuma suscitada pela declaração do vereador filho do Presidente é 
um dos mais claros exemplos de o quanto pode ser inventiva e excitante a 
atividade nos laboratórios de manipulação em que se transformaram alguns 
veículos da imprensa brasileira. São entes estratégicos do velho “mecanis-
mo”.

 Neles, os fatos são escaneados, sempre, na perspectiva do dano que 
possam causar ao governo, conduta que inclui o descarte de quaisquer boas 
notícias ou matérias que possam fortalecê-lo. Para os manipuladores des-
se laboratório, com suas luvas descartáveis, pipetas e retortas, a notícia é 
destilada como lhes convém. Por exemplo: afirmam com ar sério, que as 
instituições nacionais funcionam às mil maravilhas; o Congresso Nacional 
é apresentado como voz do povo e voz de Deus; o Supremo Tribunal Fede-
ral, por sua vez, como um Olimpo regenerado, onde os deuses abandonam 
os vícios e apenas as virtudes são preservadas. Já ao Executivo, cada dia 
sua dose de veneno.

Quero deixar claro que não conheço o tal vereador e nada sei de sua 
biografia. Votei no pai dele e defendo o governo porque vejo o bem que faz 
e o mal que impede seja feito. Conheço seus inimigos e identifico o trabalho 
dos laboratórios de manipulação da informação (basta olhar a vitrina).

A frase que o vereador fez sobre democracia e velocidade foi muito mal 
redigida. No entanto, sequer com má redação se presta às interpretações 
que os laboratórios de manipulação quiseram impor à leitura de sua clien-
tela. Bem ao contrário, tais interpretações evidenciam que, mesmo escre-
vendo mal, o autor da frase é muito mais sensível do que seus detratores à 
natureza política do problema que abordou. “Sorry periferia!”, como diria 
o saudoso Ibrahim Sued; o vereador carioca entende muito melhor o pro-
blema institucional e político brasileiro do que vocês.

Ele captou nas redes sociais o mesmo desalento nacional que venho 
observando e ao qual tenho me referido em sucessivos artigos e vídeos 
dos últimos meses. Em sua postagem, afirma uma obviedade gritante: na 
democracia, especialmente no nosso modelo, as mudanças acontecem em 
very slow motion. O episódio democrático eleitoral pode promover (como 
aconteceu no ano passado), um giro de 180 graus em apenas nove horas de 
votação, mas correspondentes câmbios na vida social, política e econômica 
se arrastarão ao longo dos anos. Ou não? É importante que todos tenham 
consciência disso para evitar o desalento cívico e inquietudes não demo-
cráticas.

Qual a celeridade esperável de um Congresso que se reúne três dias 
por semana e onde funcionam as obstruções, os longos prazos, as faltas de 
quórum? Como serem ágeis as mudanças quando a oposição, a toda hora, 
apela às interferências do STF?

Quem mais me espanta, como observador, são os juristas chamados às 
falas sobre o assunto. Fazem fila. E são unânimes em ignorar o caráter 
disfuncional de nossas instituições! Chegam ao absurdo de erguê-las ao 
nível da perfeição, mesmo quando basta não ser idiota para ver o quanto 
elas sempre se prestaram e se prestam a todo tipo de chantagem e extorsão. 
Objetivo sistemático e sistêmico: realizar aquilo que vem sendo rotulado 
nos laboratórios de manipulação como “interlocução” entre os poderes. 
Haja realismo cínico! Em que país vivem e que livros andaram lendo os 
jornalistas e os doutos entrevistados da Globo ao longo destes dias? Não 
sabem eles o quanto é suja a ficha desse modelo institucional, o quanto da 
corrupção a ele é devida? Ignoram o quanto nosso sistema eleitoral patro-
cina e é patrocinado pelo oneroso corporativismo? Ora, por favor, tenham 
dó da Nação! Parem de atrapalhar e comecem a ajudar o país. Trabalhem 
com pautas reais!

Tudo que maldosamente foi “presumido”, “intuído”, “inferido” da frase 
do vereador o foi para atingir o governo. Atribuíram-lhe o que não disse. 
Ocultaram, no laboratório de manipulação, outra verdade que enunciou: 
“a roda segue girando em torno do próprio eixo”. Na mosca! Com efeito, 
a regra do jogo político determina o comportamento dos agentes políticos. 
A democracia brasileira se arrastará em ritmo antagônico ao desejado pela 
sociedade enquanto continuarmos esperando que as coisas “se mudem”, 
mantendo o hábito segundo o qual “está tudo errado, mas não mexe”. A de-
mocracia brasileira funciona mal e poderia funcionar muito melhor. Nosso 
modelo institucional, ao operar, faz exatamente isso que vemos. Desconhe-
cê-lo, repito, é idiotia. Afirmar que a frase expressa uma opção por ditadura 
é enorme desonestidade intelectual.



Um freguês chega num bar chega e pede 
para o balconista uma pinga. O balconista 
serve uma dose de pinga acima da média, 
o cara toma tudo de uma vez. O balconista 
o adverte:
– Aqui neste bar todos que tomam uma 
pinga jogam um pouco no chão e oferecem 
para o santo.
O freguês, muito mal educado, vira para o 
balconista e lhe dá uma banana dizendo:
– Pro santo eu dou uma banana!!
E faz o gesto com o braço. Neste momen-
to seu braço endurece de tal forma que não 
mexe de jeito algum. De-
sesperado, diz ao balco-
nista:
– Minha nossa, o que 
aconteceu?
O balconista responde:
– O Sr. ofendeu o santo e ele o castigou, 
mas como é a primeira vez que o Sr. vem 
ao bar vou resolver seu problema.
Chama todos os fregueses e pede para to-
dos rezarem e fazerem uma corrente de 
orações. Enquanto todos rezam o braço do 
sujeito vai voltando ao normal.
Um velhinho vê tudo e fica espantado com 
a cena. Vai ao balconista e pede uma pinga, 
toma tudo de uma vez. O balconista per-
gunta:
– E pro santo??
O velhinho abaixa as calças, tira o pinto pra 
fora e diz:
– Ó pro santo!
O pinto dele endurece na hora. Ele tira um 
38 do cinto e diz:
– Se alguém rezar aqui eu mato!

Tribuna  Popular

nas redes sociais  e nas esquinas 
Envie o seu  “Dizem por aí” pelo e-mail redacao@provinciafm.com. Só não aceitamos ata-
ques pessoais, difamações e desrecalques. Sua identidade será mantida em segredo, o que no 
entanto não o eximirá de responsabilidade.Não nos responsabilizamos por itens identificados.

jalmoafornari@yahoo.com.br

Melhore o humor

No facebook... 

Acampamento da Semana Farroupilha

***O cara tá podendo e merece. Só que 
dias atrás foi buscar o camionetão na ofici-
na e esqueceu a moto por lá....
***Uma semana depois, foi na garagem 
procurar a moto e não encontrou. Como 
todo mundo, fez um registro de furto...
***Sorte que ele encontrou o dono da ofi-
cina antes que a polícia chegasse até ao ra-
paz...kkk
***Confiança tem limites!!! O cara bebeu 
dezenas de latas sem que o amigo soubesse.
***Dizem por aí que o calor no acampa-
mento farroupilha deste ano dividiu as 
prendas em 3 indumentárias...
***O vestido rendado, as bombachitas e os 
shortinhos, alguns abusados...
***Tem gente que nasceu para o exercício 
da fofoca sobre a vida alheia...
***A semana foi de poucos shows, mas o 
mercado de pilchas aqueceu na cidade..rsrs

***Tem muito funcionário público que não 
tem a mínima noção de que na verdade são 
funcionários do contribuinte e à eles é que 
devem explicações...
***Segundo um amigo nosso, muito me-
lhor que a manifestação tradicionalista foi a 
demostração gastronômica. Ele em especial 
jantou cada noite em 4 ranchos..kkk
***Políticos praticamente ausentes do 
acampamento. Talvez guardem a lábia para 
o ano eleitoral...
***Derrubadas dando exemplo de respeito 
ao meio ambiente e a alternativas energéti-
cas modernas... Palmas!
***Dizem por aí que um nome conhecido 
da política regional tem confidenciado que 
vai se despedir da vida pública.
***Diz ele que já fez a sua parte e que é 
hora de sair de cena. Resta saber se os elei-
tores e companheiros de partido pensam o 
mesmo.

Ao contrário de outros acampamentos, neste ano os 
organizadores primaram por atrações locais e pela 
realização de bailantas na pista coberta da praça do 
Imigrante. No passado tivemos nomes como Elton 
Saldanha, Mano Lima, Joca Martins, Pedro Ortaça, 
Grupo Quero-Quero, Baitaca entre muitos outros. 
Neste ano a grande atração é Berenice Azambuja, um 
dos nomes mais tradicionais que desfruta de uma lon-
ga caminhada na música do Rio Grande. Seu maior 
sucesso é a canção “É Disso Que o Velho Gosta”, que 
compôs juntamente de Gildo Campos. Tem gravado 
entre CDs e vinis 17 discos e um DVD. Após o show 
haverá um fandango com a Banda Essência da Noite.

Água 1
Em entrevista à Rádio Província que 

repicou a matéria do J.P. na última edição, 
o gerente local da Corsan fez um relato das 
dificuldades na captação de água neste pe-
ríodo de estiagem. Recomendou algumas 

medidas de contenção, pelo menos tempo-
rariamente, para os usuários, descreveu as 
melhorias que estão sendo feitas na cidade 
de Tenente Portela e anunciou um progra-
ma de fiscalização e detecção de possíveis 

vazamentos no Bairro São Francisco. 
Segundo “Fifo”, a Corsan está retomando 
inclusive o estudo de implantação de uma 
ETA (Estação de Tratamento de Água) no 

Rio Turvo.

Água 2
Uma reunião ocorrida na semana passada 
no Bairro São Francisco deixou claro para 

os moradores a precariedade do abaste-
cimento de água no local. São vários os 

fatores, o principal e a redução do forne-
cimento de água do poço que abastece o 
bairro desde os anos 90. Outro fator é a 

pouca quantidade de estoque, que era de 5 
mil litros e foi elevada essa semana para 15 
mil litros. No entanto, outro fator, o desper-

dício que é preocupante e sério, deve ser 
levado em consideração. Em média as 

residências do bairro consomem 22 metros 
cúbicos por mês contra apenas 10 mil no 

restante da cidade. O excesso não pode ser 
apenas atribuído ao desperdício, razão que 

leva a Corsan realizar uma vistoria com-
pleta da rede subterrânea de abastecimento 

no local.

Água 3
Os dois dias seguintes à reunião dos 

moradores do Bairro São Francisco com a 
prefeitura e a Corsan provocaram um fator 
curioso no abastecimento. Não faltou água 

nas torneiras sem que nada fosse tecnica-
mente feito. A água voltou a faltar só na 

manhã de sábado nas partes mais altas do 
Bairro. A interessante situação leva a crer 
que com um pouco mais de controle, dos 

moradores, o abastecimento poderia ser 
normalizado naquele Bairro.

Onde o “véio” da Havan coloca a mão.... 
tem resultados... kkkkk

Estradas ruins
Um dos problemas históricos do município 
de Tenente Portela são algumas estradas 
interioranas, exceto em período de eleição, 
entra governo e sai governo, continuam 
sempre sendo uma tristeza. Na semana 
que passou moradores da Linha Turvo e 
8 de março registraram o descaso com a 
localidade que devido ao abandono cada 
vez tem menos pessoas.

Prioridade
A agricultura foi a prioridade escolhida 
pelos eleitores gaúchos na última Consulta 
Popular. O sub-setor leiteiro foi escolhido 
pela região celeiro. Como prioridade os 
produtores terão 750 mil do orçamento 
destinado ao setor. Numa matemática 
simples, caberá em torno de 35 mil reais 
para cada município da região celeiro. É 
muito pouco.
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Empresa Ave Mais anuncia 
investimento de R$ 4 milhões em 

Tenente Portela

Nesta quinta-feira (12), di-
rigentes da Ave Mais se reuni-
ram com o prefeito de Tenente 
Portela, Clairton Carboni, e 
anunciaram o investimento de 
R$ 4 milhões na ampliação da 
incubadora de ovos, situada as 
margens da RSC 163 no trajeto 
para Vista Gaúcha.

Conforme o sócio proprie-
tário da empresa, Adelir Weis-

sheimer, será edificado um 
espaço medindo mil metros 
quadrados, o que permitirá do-
brar a capacidade de produção, 
que atualmente é de dois mi-
lhões de pintos por mês. – A 
ampliação da incubadora de 
ovos possibilitará que sejam 
abertos aproximadamente 15 
novos aviários, alojando cerca 
de 40 mil aves – ressaltou Ade-

lir Weissheimer.
O prefeito Clairton Carboni 

parabenizou os investidores e 
frisou o apoio da Administração 
Municipal para a execução do 
projeto de ampliação. – Preci-
samos trabalhar cada vez mais, 
na parceria pública e privada, 
gerando novas oportunidades 
de emprego e renda – disse o 
mandatário.

Coronel Bicaco: 
Edis criticam o não 

atendimento de demandas 
oriundas de produtores

Em seus respectivos espaços 
no grande expediente da sessão 
ordinária desta segunda-feira 
(16), os vereadores Marcelo 
Jurandi (PP) e Elson Bueno 
Martins (PDT) criticaram a Ad-
ministração Municipal por não 
atender aos pedidos oriundos 
de produtores rurais, especial-
mente no que se refere à entre-
ga de cargas de cascalho.

– Alguns produtores de leite 
vieram me procurar e reclama-
ram que já pediram, mas não 
ganharam nenhuma carga de 
cascalho – revelou Marcelo Ju-
randi, acrescentando que o ma-
terial seria utilizado para me-

lhorar o acesso às propriedades.
O edil ainda mencionou 

que, nos últimos dias, uma 
propriedade rural tem recebido 
dezenas de cargas de cascalho. 
– Não sou contra entregar uma 
grande quantidade de material 
para somente um produtor, mas 
defendo que o município ajude 
a todos. Quando forem lá pedir 
voto e serem esculachados, não 
poderão reclamar – alertou o 
progressista.

O vereador Elson Bueno 
Martins também se manifestou 
sobre a grande destinação de 
cascalho para apenas uma pro-
priedade rural. – Sabemos que 
esse produtor cultiva dezenas 
de hectares por ano e gera re-
torno para a municipalidade. 
Entretanto, devemos lembrar 
que os pequenos produtores 
também contribuem com o pa-
gamento de impostos – ponde-
rou o representante do PDT.

Anúncio foi feito na última semana em reunião entre prefeito municipal e empresários

D
ivulgação
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COLUNA
Jonas Martins
www.jonasmartins.com.br

CIDADES

Minha birra com  o MTG
Uma vez escrevi aqui neste espaço e em meu 

blog uma coluna onde criticava algumas discussões que estavam 
em voga no Movimento Tradicionalista Gaúcho. Na época fui for-
temente criticado por algumas pessoas. Em suma meu texto dizia 
que o movimento deveria aprender a ouvir o seu público e que al-
gumas atitudes estavam levando a entidade a cravar uma faca em 
seu próprio coração.

Minha relação com o tradicionalismo é mais antiga e íntima do 
que algumas pessoas pensam. Já fui sócio em três CTGs em três 
cidades diferentes, já ocupei cargo em duas patronagens, já fiz parte 
da coordenação de uma Região Tradicionalista, já participei com-
petidor do Enart, além de outros modestos serviços ligados ao mo-
vimento e a arte cultural do Rio Grande do Sul.

Hoje, confesso, estou afastado do movimento. Ainda mantenho 
minhas relações com a arte, mas não estou participando de nenhu-
ma entidade e observo tudo o que acontece no atual cenário do mo-
vimento tradicionalista como um espectador.

Minha birra com o Movimento Tradicionalista ao longo dos 
anos, e já tive o privilégio de falar isso pessoalmente ao ex-presi-
dente, Manuelito Savariz, pessoa por quem nutro grande respeito, é 
que os CTGs que são a essência dessa expressão cultural pecam no 
seu dever social e inclusivo, infelizmente tornando algumas enti-
dades em clubes sociais, fechados, frequentados e comandados por 
seitas familiares.

Como não vivemos mais no século XVIII e XIX, as crianças 
não nascem ligadas ao tradicionalismo. A maioria do povo gaúcho 
não frequenta um CTG e nem se veste de bota e bombacha em seus 
dias normais. As mulheres não saem de vestido de prenda e saia 
de armação o tempo todo e nem todo mundo tem propriedade com 
cavalos a disposição para que seus filhos aprendam e ganhem gosto 
pela lida campeira e pelas práticas que estão no alicerce de nosso 
folclore.

Se o movimento tradicionalista é algo vivo, e o sangue que pulsa 
nas veias de sua existência são as pessoas, então os CTGs precisam 
ser instrumento de inclusão e agregamento. Não é possível se fazer 
cultura sem pessoas.

A pergunta que se faz em meio a essa minha divagação é qual 
o papel do CTG perante a sociedade? Não precisa ir longe para 
encontrar a resposta, pois ela está na Carta de Princípios do MTG: 
fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e atra-
vés da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, 
princípios morais, reações emocionais, etc.; criar em nossos grupos 
sociais uma unidade psicológica, com modos de agir e pensar cole-
tivamente, valorizando e ajustando o homem ao meio, para a reação 
em conjunto frente aos problemas comuns.

Também está na carta de princípios que é obrigação do tradicio-
nalista promover, no meio do nosso povo, uma retomada de cons-
ciência dos valores morais do gaúcho e também está escrito lá , na 
carta aprovada em 1961, que difundir nossa História, nossa forma-
ção social, nosso folclore, enfim, nossa Tradição, como substância 
basilar da nacionalidade é um dos princípios do movimento.

A palavra difundir significa espalhar, transmitir, propagar. Já a 
palavra princípio sígnica base, raiz, razão de ser, e indo além, di-
tame moral, regra, lei, preceito, logo difundir a cultura é uma obri-
gação de todo o tradicionalista e do todo o movimento. Uma lei a 
se cumprir.

Transformar o movimento em um círculo fechado vai à contra-
mão do que prega a carta de princípios do tradicionalista. É razão 
de ser do movimento, buscar cada vez mais adeptos, tenham eles 
históricos familiares de participação ou não, pois como o próprio 
Paixão Cortes dizia: “Acredito que um Centro de Tradições tem di-
versas finalidades e cada um deles dá as dimensões dentro do nível 
cultural de seus dirigentes.”

Felizmente a julgar pelos discursos que tenho ouvido nestes úl-
timos dias por parte dos dirigentes tradicionalistas de Tenente Por-
tela, as entidades estão caminhando no rumo certo, principalmente 
o Sentinela da Fronteira, que em todas as falas de seu patrão tem 
adotado um linguajar agregador. Assim se faz o tradicionalismo, 
vivo e com pessoas.

Redentora celebra a Independência 
do Brasil com desfile cívico

Com o tema ‘Redentora, nós 
construímos sua história’, foi 
realizado neste domingo (15) 
o desfile cívico alusivo a Inde-
pendência do Brasil. Um gran-
de número de pessoas se reuniu 
em torno da Praça Redenção 
para acompanhar a passagem 
dos pelotões e as apresentações 
das bandas marciais. O palan-
que oficial foi formado por au-
toridades do Executivo e Legis-
lativo, além de convidados.

A Banda Escolar da Funda-
ção Educacional Machado de 
Assis (FEMA), de Santa Rosa, 
abriu o desfile cívico. Na sequ-
ência, ocorreram as apresenta-
ções das bandas marciais das 
escolas estaduais Américo dos 
Santos e Davi Rigyjo Fernan-
des, ambas de Redentora.

Desfilaram pela Avenida 
Constante Luiz Gemelli, alunos 
da rede municipal e estadual de 
ensino apresentando os projetos 
desenvolvidos nos educandá-
rios; equipes técnicas das secre-
tarias municipais de Assistência 
Social e da Saúde; acadêmicos 

e docentes da UNOPAR; inte-
grantes do CTG Darcy Fagun-
des; crianças e adolescentes 
atendidos pelo CRAS Sagrada 
Família; atletas da escolinha de 
futebol DR7 e frequentadores 
do programa Primeira Infância 
Melhor (PIM).

Desfile foi realizado no último sábado, 15, no Centro da cidade
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Evento alusivo aos 52 anos da 
Cotricampo reune colaboradores, 

associados e imprensa
Ocorreu durante a noite 

desta sexta-feira, 13, na sede 
da Associação dos Funcioná-
rios da Cotricampo em Campo 
Novo, evento alusivo aos 52 
anos da Cooperativa, qual data 
oficial será neste sábado,14, e 
também do lançamento oficial 
da Expo Agro 2020. 

O presidente da Cotricam-
po, Gelson Brid, destacou a 
importância da Cotricampo 
na comunidade, da sua força e 
também da grande espectati-
va para com a próxima edição 
da Expo Agro, que servirá de 
oportunidades de aproximar o 
produtor das novas tecnologias 
do campo, bem como, fomentar 
o comércio de bens e produtos 
de várias empresas ligadas ao 
setor. 

Este evento contou com a 
participação da diretoria e fun-
cionários da Cooperativa, pre-
feito de Campo Novo Antônio 
Sartori, do presidente da AMU-
CELEIRO Everaldo Rolim, 

prefeito de Inhacorá, Senador 
Luiz Carlos Heinze, além de 
boa parte da imprensa regional 

e convidados em geral.
A Expo Agro 2020 acontece 

de 13 a 15 de fevereiro.

Evento reuniu diversas pessoas e marcou lançamento da Expo Agro
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Derrubadas adquire nova 
Escavadeira Hidraulica

Já está a disposição da comunidade 
de Derrubadas uma nova Escavadeira 
Hidráulica adquirida pela municipalida-
de para auxiliar nos trabalhos na cidade 
e interior.

Segundo o prefeito Alair Cemin a 
nova máquina já era aguardada com ex-
pectativa, pois o município tinha duas e 
acabou colocando uma a leilão no obje-
tivo de renovar a frota e a chegada, ago-
ra, cumpre esse objetivo.

A aquisição foi feita através de uma 
emenda parlamentar do deputado Már-
cio Biolchi com contrapartida do muni-

cípio.
O prefeito explica que como o recur-

so estava demorando para ser liberado 
pelo Governo Federal e por isso o pre-
feito enviou um ofício para a caixa para 
pedir a autorização para que a contrapar-
tida da administração municípal fosse 
de 50% e os outros 50% da emenda para 
então viabilizar a compra do maquiná-
rio.

Ilá também disse que a chegada da 
escavadeira vai ajudar suprir a demanda 
que havia nas obras de agricultura no in-
terior de Derrubadas.

Nova máquina chega para suprir demanda no município
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Dos dias 28/08 até o dia 05/09 foi 
realizado o terceiro Levantamento Rápi-
do de Índices de Infestação pelo Aedes 
aegypti (LIRAa) em Vista Gaúcha, essa 
atividade é uma busca ativa por larvas 
do mosquito que transmite a dengue. Os 
Agentes de Saúde e o Agente de Contro-
le de Endemias foram a campo e vascu-
lharam quintais e terrenos baldios. 

Desta vez foram coletadas apenas 
três amostras e destas apenas uma con-
firmou-se como sendo de Aedes aegytp-
ti. Graças a este resultado o município 
encontra-se atualmente em “Baixo Ris-
co” de sofrer uma epidemia de dengue. 
Isto se deve principalmente aos cuidados 
que a população abordou,caixas d’água 
e toneis foram vedados, pratinhos de 
vasos de planta foram removidos e en-
tulhos foram devidamente acomodados. 
Apesar desta diminuição na população 
do mosquito, a administração alerta a 
comunidade para não facilitar, pois o 
Aedes se multiplica rapidamente e é 
uma questão de dias até que seja reto-

mado o estado de “Alto Risco” caso seja 
abandonado os cuidados necessários.

Atividadesforam realizadas também 
no dia 11 de setembro, uma Pesquisa 
Vetorial Especial ocorreu no distrito de 
Bom Plano, ação que novamente envol-
veu o ACE e os ACS em uma pesquisa a 
campo. Todas as residências do distrito 
foram inspecionadas e larvas de mos-
quito foram coletadas nos locais onde 
encontramos criadouros. Três amostras 
foram coletadas, mas nenhuma delas foi 
identificada como sendo de Aedes ae-
gypti. Apesar disto, a Secretaria de Saú-
de pede encarecidamente que os popu-
lares continuem com o bom trabalho no 
combate da proliferação do mosquito.

O controle de endenmias ressalta 
novamente que a prevenção é a melhor 
maneira de evitar a dengue em nossa ci-
dade, 10 minutos por semana são sufi-
cientes para inspecionar o seu pátio. É 
mais vantajoso gastar 10 minutos com a 
inspeção do seu pátio do que duas sema-
nas internado com os sintomas da den-
gue.

Trabalho de controle diminuí risco 
de Dengue em Vista Gaúcha

Intenso trabalho de conscientização e fiscalização foi efetuado no município

Ascom/Vista Gaúcha

Barra do Guarita realizou entrega 
de prêmios para ganhadores do 

Nota Fiscal Gaúcha
A Prefeitura de Barra do Guarita, realizou no decorrer dos meses as entregas dos 

prêmios referentes ao sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) de números 
81,82 e 83, mês de junho, julho e agosto de 2019. Os ganhadores dos prêmios mu-
nicipais foram:

JUNHO:
Egmar Leske
Selvio Márcio Vogt
JULHO:
Marilda Soares da Motta
Doroteia Maria da Rosa
AGOSTO:
Antônio Ademar Neckel Quatrin
Iris Jacinta Reckziegel

Eles compareceram na Prefeitura de Barra do Guarita e retiraram os prêmios. 
Barra do Guarita participa dos sorteios mensais de dois prêmios de R$250,00. O 
cidadão cadastrado na NFG que solicitar o CPF na emissão do documento fiscal 
passa a concorrer aos sorteios mensais. O programa beneficia diversas entidades 
cadastradas, como escolas, hospitais, asilos e outras que recebem repasses de recur-
sos oriundos da Nota Fiscal Gaúcha. Para se cadastrar no programa basta entrar no 
site da Nota Fiscal Gaúcha e preencher os dados exigidos. A partir daí o consumidor 
deve sempre colocar seu CPF na nota fiscal durante as compras para concorrer aos 
prêmios.

Apresentando bom desenvolvimento, 
a cultura do trigo entra agora no que é 
conhecido como o período crítico, pois 
o plantio está na fase de espigamento, 
altamente vulnerável às variáveis cli-
máticas. De acordo com o Informativo 
Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-
-Ascar nesta quinta-feira (19/09), 19% 
das lavouras encontram-se em desen-
volvimento vegetativo (perfilhamento e 
alongamento do colmo), 50% em flora-
ção, 30% na fase de enchimento do grão 
e 1% encontra-se madura e pronta para 
a colheita. Nesta safra, a área estimada 
pela Emater/RS-Ascar para o cultivo 
do trigo é de 739,4 mil hectares. A área 
de cultivo de trigo no RS corresponde a 
37% da área brasileira com o grão.

A área cultivada com canola no RS 
para esta safra é de 32,7 mil hectares, 
com rendimento médio de 1.258 quilos 
por hectare. Entre as lavouras do Estado, 
17% estão em floração, 59% em enchi-
mento de grãos, em 14% das lavouras a 
canola está madura por colher e 10%, 
colhida. As regiões da Emater/RS-Ascar 
principais produtoras são Santa Rosa, 
Ijuí, Santa Maria, Bagé e Frederico 
Westphalen, que correspondem a 93% 
da área cultivada no Estado. O RS cor-
responde a 92,9% da área estimada para 
o Brasil pela Conab em agosto de 2019.

O RS implantou, nesta safra, 42,4 mil 
hectares com cevada, com rendimento 
médio de 2.073 quilos por hectare. Em 
28% das lavouras, a fase é de desenvol-

vimento vegetativo, 42% estão em flo-
ração, 29% em enchimento de grãos e 
1% maduro por colher. De modo geral, 
o desenvolvimento das lavouras é con-
siderado bom. A cevada corresponde a 
36,6% da área estimada para o Brasil 
pela Conab.

  A área estimada pela Emater/RS-
-Ascar com plantio de aveia branca para 
grão nesta safra é de 299,9 mil hectares, 
com produtividade esperada de 2.006 
quilos por hectare. A área cultivada com 
aveia no RS corresponde a 78,8% da 
área estimada pela Conab para o Brasil. 
No Estado, 8% das lavouras estão em 
desenvolvimento vegetativo, 24% em 
floração, 49% na fase de enchimento do 
grão, em 11% delas a aveia está madu-
ra para colher e 8% das lavouras foram 
colhidas.

A estimativa da Emater/RS-Ascar 
para safra de milho 2019/2020 indica 
uma área de 771.578 hectares, um au-
mento de 1% em relação à safra anterior 
e uma produção estimada de 5.948.712 
toneladas. Isso resulta em produtivida-
de de 7.710 quilos por hectare. Segundo 
o zoneamento agroclimático (definido 
pela Portaria nº 59, de 01/07/2019), o 
período de plantio ocorre entre o início 
de agosto e o final de janeiro. A evolu-
ção da cultura do milho para a próxima 
safra começa a ser descrita a partir desta 
semana. As regiões administrativas da 
Emater/RS-Ascar onde o plantio mais 
avançou na semana, de acordo com o 
zoneamento, são Santa Rosa e Ijuí.

Desenvolvimento do Trigo no RS 
está em fase de floração
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Desde o sábado, 14, Tenente Portela 
vive o clima tradicionalista através da 
10ª edição do Acampamento Farrou-
pilha, neste ano, organizado pelo CTG 
Sentinela da Fronteira. O evento que já 
faz parte do calendário oficial do muni-
cípio torna-se o endereço dos tradiciona-
listas e simpatizantes durante a semana 
magna do calendário gaúcho.

Com todos os espaços destinados, 
ocupados por ranchos, o Acampamento, 
deste ano, cumpriu mais uma vez a sua 

função de espraiar cultura e realizar um 
verdadeiro encontro entre amigos, numa 
festa de tradicionalismo, culinária, di-
versão e muitas lembranças e amizades.

A abertura ocorreu na tarde de sába-
do, quando um grupo de cavalarianos 
formados na sua maioria por membros 
do CTG Sentinela da Fronteira, trans-
portaram a Chama Crioula, símbolo 
especial desse ano, em virtude de que 
a geração estadual ocorreu em Tenente 
Portela, até o Acampamento. A centelha 
chegou carregada pelo patrão do Senti-
nela, Vilmarino da Rosa, escoltado por 
duas prendas em vestidos rosas, que 
contratavam com o cenário, quase sem-
pre rude, formado pela simbologia das 
cavalgadas.

Na frente da parte coberta da Praça 
do Imigrante, sede do Acampamento, 

ocorreu a abertura oficial do evento com 
a presença de populares, autoridades 
políticas e do tradicionalismo. Em seu 
pronunciamento o patrão do CTG anfi-
trião, Sentinela da Fronteira, Vilmarino 
da Rosa, falou sobre a importância de se 
preservar a cultura e os costumes do Rio 
Grande do Sul, enquanto que, a profes-
sora Clair Boni Menegazzi, coordenado-
ra dessa edição do evento,  ressaltou a 
união e a força coletiva necessária para 
que um acampamento dessa magnitude 

pudesse acontecer.
Na noite de sábado ocorreu uma 

das apresentações mais impactantes do 
evento até aqui. Cavaleiros fizeram a  
Dança do Pau de Fita no lombo do cava-

lo e em seguida a invernada do Sentinela 
presenteou o público com uma apresen-
tação que mesclou o folclore gaúcho 
com o misticismo indígena.

Na sequência, o primeiro Fandango, 
por falar nisso, o destaque desta edi-
ção está exatamente nos fandangos. A 
comissão organizadora priorizou esse 
tipo de atração para praticamente todas 
as noites da festa. Na primeira, o grupo 
Bem Campeiro de Ijuí teve a incumbên-
cia de animar a festa.

No domingo pela parte da manhã e 
pelo segundo ano consecutivo, o pro-
grama Mateando com a Província foi 
apresentado direto do palco do evento, 
contando com a participação de diversos 

artistas da região. Um evento de grande 
qualidade foi registrado mais uma vez.

As invernadas artísticas estiveram 
presentes durante a tarde de domingo 
com diversas apresentações maravilho-
sas, tanto das danças tradicionais, quan-
to do show primoroso e espetacular que 
é montado nas coreografias de entradas 
e saída. A noite mais um fandango, desta 
vez com a animação do Grupo Marcação 
Galponeira, de Tenente Portela.

Na segunda-feira, apresentações ar-
tísticas durante a tarde mostraram o po-
tencial das invernadas dos CTGs e dos 
grupos de danças tradicionais das Esco-
las Marcilio Dias, Sepé Tiaraju e Apae, 
que apresentaram lindas coreografias. 
Durante a noite, organizado pela Rádio 
Municipal, um evento com a presença 
de diversos calouros da região.

Na terça ocorreram novas apresenta-
ções artísticas, gincana com as escolas 
e a noite foi a vez da escolha do Peão e 
da Prenda do Acampamento. Neste ano, 

Acampamento Farroupilha de Tenente Portela
algo especial: a organização também 
escolheu o Peão e Prenda Especial do 
Acampamento, incluindo os alunos da 
Apae, transmitindo a essência do que é o 
movimento tradicionalista, um baluarte 
da cultura que dá acesso e incluí todos 
os gaúchos em um mesmo sentimento.

Já na quarta-feira, durante a manhã e 
tarde foram a realizadas apresentações 
artísticas num verdadeiro show artísti-
co da cultura gaúcha e durante a noite a 
Rádio Província realizou o seu Gaitaço 
com a presença de diversos artistas da 
região.

Durante a quinta-feira a tarde foi de 
fandango da terceira idade e a noite de 
nova bailanta, desta vez animado pelo 

Grupo Tchê Fandango.
Nesta sexta-feira, que é o dia do 

gaúcho, o Acampamento Farroupilha já 
abre sua programação pela parte da ma-
nhã com a Missa Crioula. A tarde será 
de desfile a cavalo e passeios a cavalo. 
A iniciativa tem por objetivo permitir 
que pessoas, principalmente crianças, 
que não tem contato rotineiramente com 
os cavalos possam viver essa experiên-
cia. Durante a noite a partir das 20 horas 
ocorrerá apresentações artísticas e apre-
sentação musical com João Vitor Melo. 
Logo em seguida mais um fandango, 
desta vez animado por Nei Marques e 
Leonardo.

No sábado ainda vai acontecer Ma-
teada, torneio de vaca parada, jogo do 
osso e jogo de truco, além da Roda de 
Carteado que é organizada pela Rádio 
Província FM que neste ano vai contar 
com um torneio de canastra. Durante a 
noite ocorre ato solene de agradecimen-
to e divulgação do rancho mais original, 
além do grande show desse ano que será 
com Berenice Azambuja e logo após 
ocorre Fandango com a Banda Essência 
da Noite.

No domingo, último dia, momento 
em que os acampamentos já começam 
a ser desmontados ocorre às 10 horas o 
início do torneio de pênalti gaudério en-
tre os ranchos.

Sem dúvidas o Acampamento Far-
roupilha de Tenente Portela é um evento 
já consolidado, com uma vida longa para 
a frente e a cada ano se consolida como 
o maior evento da Semana Farroupilha 
da 20ª Região Tradicionalista.

Diversão e cultura na gincana da 20ª Região Tradicionalista de Tenente Portela

Público prestigiou as apresentações durante o 10º Acampamento Farroupilha

A culinária é um dos grandes destaqes do Acampamento Farroupilha

A Rádio Província levou artistas da região para o palco do Acampamento

A
lin

e 
G

av
ira

gh
i

D
em

ai
s F

ot
os

 C
le

be
r T

es
ch

e



ROTA DO YUCUMÃ, 20 de Setembro de 20198 POLÍTICA

    Informativo
 Câmara Municipal de 

Vereadores de Tenente Portela

SÍNTESE DA SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO DIA 16/09/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereado-
res de Tenente Portela, às dezenove horas, em Sessão Solene, rea-
lizada no dia 16 de setembro de 2019, em Comemoração à Sema-
na Farroupilha, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente 
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereado-
res: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, NATANAEL DINIZ DE 
CAMPOS/PDT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO 
GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTO-
NIO GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA 
e DERLI DA SILVA/PSDB. Na abertura dos trabalhos a Presi-
dente da Casa saudou a todos os presentes e, dando continuidade, 
convidou a todos os presentes para entoar o Hino do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Em prosseguimento, fizeram o uso da palavra representando 
suas Bancadas os Vereadores: Elessandro Tiago Fuck, Cristiane 
Feyth e João Antônio Gheller que enalteceram a grandiosidade do 
10º Acampamento Farroupilha e o cultivo das tradições gaúchas.

Em seguida, usou a palavra o Patrono do CTG Sentinela da 
Fronteira Vilmarino da Rosa, o Patrono do CTG Guardiões da 
Fronteira Evandro de Borba, a Senhora Clair Boni Menegazzi, 
Coordenadora do 10º Acampamento Farroupilha e o Senhor Pre-
feito Municipal Clairton Carboni. 

Antes do encerramento, a presidência convidou a todos os pre-
sentes para entoar o Hino do Município de Tenente Portela.

Por fim.
Nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agra-

deceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 17 
de setembro de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela. 

SÍNTESE DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 
16/09/2019.

Reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Vereado-
res de Tenente Portela, às dezenove horas, em Sessão Solene, rea-
lizada no dia 16 de setembro de 2019, em Comemoração à Sema-
na Farroupilha, com as seguintes presenças: Vereadora Presidente 
ROSANGELA MARIA FERRARI FORNARI/MDB; e Vereado-
res: ELESSANDRO TIAGO FUCK/PT, NATANAEL DINIZ DE 
CAMPOS/PDT, LUIS CLAUDIR DOS SANTOS/PDT, ODILO 
GABRIEL/MDB, ITOMAR ORTOLAN/MDB, JOÃO ANTO-
NIO GHELLER/MDB, CRISTIANE FEYTH/PROGRESSISTA 
e DERLI DA SILVA/PSDB. Na abertura dos trabalhos a Presi-
dente da Casa saudou a todos os presentes e, dando continuidade, 
convidou a todos os presentes para entoar o Hino do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Em prosseguimento, fizeram o uso da palavra representando 
suas Bancadas os Vereadores: Elessandro Tiago Fuck, Cristiane 
Feyth e João Antônio Gheller que enalteceram a grandiosidade do 
10º Acampamento Farroupilha e o cultivo das tradições gaúchas.

Em seguida, usou a palavra o Patrono do CTG Sentinela da 
Fronteira Vilmarino da Rosa, o Patrono do CTG Guardiões da 
Fronteira Evandro de Borba, a Senhora Clair Boni Menegazzi, 
Coordenadora do 10º Acampamento Farroupilha e o Senhor Pre-
feito Municipal Clairton Carboni. 

Antes do encerramento, a presidência convidou a todos os pre-
sentes para entoar o Hino do Município de Tenente Portela.

Por fim.
Nada mais havendo para a presente Sessão, a Presidência agra-

deceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou os traba-
lhos.

Secretaria da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em 17 
de setembro de 2019. Você ainda poderá acessar o site www.cmte-
nenteportela.rs.gov.br para obter mais informações do Legislativo 
Municipal de Tenente Portela. 

Presidente da Câmara anuncia 
projeto para eleger tradicionalista 

do ano em Tenente Portela

Com exclusividade para a 
Rádio Província, em entrevis-
ta, minutos antes do início da 
sessão solene da Semana Far-
roupilha ocorrida na Câmara de 
Vereadores de Tenente Portela, 
na última segunda-feira, a pre-
sidente do legislativo, Rosange-
la Fornari, anunciou um projeto 
para a escolha do tradicionalis-
ta portelense do ano.

O projeto de autoria da 
própria presidente e do verea-
dor Itomar Ortolan, ambos do 
MDB, terá como objetivo ele-
ger um tradicionalista que se 
destacou durante o ano, pres-
tando serviços e ajudando a sua 
respectiva entidade 
no desenvolvimento 
social, cultural e pa-
trimonial. Os indica-
dos que concorrerão  
ao título serão feitos 
pelos CTGs Sentinela 
da Fronteira e Guardi-
ões da Fronteira.

Mais detalhes do 
projeto serão conhe-
cidos na sessão or-
dinária da próxima 
segunda-feira, 23, já 
que por força do regi-
mento, é vedado a apresentação 
de projetos em sessões solenes 
ou especiais.

Na sessão solene que con-
tou com a presença do Patrão 
do CTG Sentinela da Fronteira, 
Vilmarino da Rosa, do Guar-
diões da Fronteira, Evandro 
Borba e da coordenadora do 
10º Acampamento Farroupilha, 
Clair Boni Menegazi, além de 
grande público, na sua maio-
ria formado por integrantes das 
duas entidades tradicionalistas, 
foi proferida homenagem à se-
mana farroupilha e a feitura do 
Acampamento.

O vereador Tiago Fuck, PT, 
em sua manifestação falou da 
importância do 20 de setembro 
no calendário gaúcho e encer-
rou com um verso do Hino do 
Rio Grande do Sul: “povo que 
não tem virtude acaba por ser 
escravo”.

Já a vereadora Cristiane Fei-
th, PP, falou sobre a geração da 
Chama Crioula que ocorreu em 
Tenente Portela neste ano e dis-
se que espera que  ela permane-
ça viva na memória e no cora-
ção de todos os tradicionalistas 
do município.

João Antônio Gheller, edil 
do MDB, também citou o acen-

dimento da Chama Crioula 
do estado, ressaltando sobre a 
parceria entre os CTGs do mu-
nicípio para a organização do 
evento.

Vilmarino da Rosa, patrão 
do CTG Sentinela da Fronteira, 
falou sobre a participação das 
famílias no meio tradiciona-
lista e se disse muito feliz em 
ouvir as explanações dos verea-
dores que ressaltaram a impor-
tância da cultura do estado do 
Rio Grande do Sul. O Patrão 
disse ainda que o movimento 
tradicionalista gaúcho em uma 
pesquisa mundial foi apontado 

como o segundo maior evento 
em público no mundo, perden-
do apenas para Formula 1, sem 
contar que a economia movi-
mentada pelo tradicionalismo 
é gigante e fomenta um grande 
mercado.

O patrão do CTG Sentinela 
da Fronteira também fez um 
pedido ao prefeito para que a 
cultura do tradicionalismo gaú-
cho seja levado para dentro das 
escolas do município, a exem-
plo do que já acontece em ou-
tros lugares. “Ninguém vive um 
presente sem ter um passado”, 
- comentou o patrão durante o 
seu pronunciamento.

O patrão do CTG Guardiões 
da Fronteira, Evandro de Bor-
ba, falou sobre a educação dos 
filhos dentro do CTG e comen-
tou também sobre o trabalho 
para trazer a geração da Chama 
Crioula a Tenente Portela. Ele 
citou que esse foi o maior even-
to que a região já teve, princi-
palmente quando levado em 
conta a cultura do Rio Grande 
do Sul. Borba também falou so-
bre as boas lembranças que fo-
ram dadas aos visitantes de todo 
o estado que estiveram presente 
e que deixaram a cultura ainda 
mais forte dentro do município. 
“A gente, que aprendeu a fazer 

tradicionalismo 
e cultura, e con-
segue transmitir 
isso para frente, se 
sente muito feliz.”

A professora 
Clair Boni Me-
negazzi, usou a 
palavra, onde co-
mentou sobre a 
programação do 
A c a m p a m e n t o 
Farroupilha para 
os próximos dias. 
Ela disse que o 

evento está sendo um verdadei-
ro sucesso e ressaltou sobre o 
trabalho que é realizado pelas 
escolas Marcílio Dias e Sepé 
Tiaraju e escola da APAE que já 
estão com os projetos de inver-
nadas em suas instalações.

Clairton Carboni, prefei-
to de Tenente Portela, para-
benizou a organização do 10ª 
Acampamento Farroupilha e 
falou sobre a importância da lei 
que promulgou o evento como 
tradicional no calendário do 
município. “O Acampamen-
to é o sucesso que é porque os 
CTGs abraçam essa causa.”

As presidentes do Acampamento e da Camara de Vereadores na sessão

Jonas M
artins
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    Em uma conversa durante o Acampamento de 2018, foi suge-
rido pelo senhor José Spanick ao Coordenador de danças do CTG 
Sentinela da Fronteira, Mauro Rodrigues, a possibilidade de uma 
apresentação do Pau de Fita a cavalo.

   A ideia amadureceu e, para nossa surpresa, tivemos a primeira 
apresentação na noite do dia 14, sábado. Foi uma belíssima apresen-
tação que encantou e surpreendeu a todos os presentes, pela audácia 
de um grupo de 
cavaleiros, que ti-
veram apenas pou-
cos ensaios antes 
de apresentar.

 Estão de para-
béns, Mauro Ro-
drigues, Vilmarino 
da Rosa, Antônio 
Brun, Rafael Pe-
rez, Eliandro de 
Quadro, Douglas 
Brish, por propor-
cionar a todos este 
espetáculo nunca antes apresentado em nossa cidade.

  Também foi surpreendente a apresentação da Invernada Adulta 
com a dança Lança de Fogo. Conversando com o Professor de dança, 
Mauro, ele salientou que com uma música você pode fazer várias 
coreografias, basta ter criatividade, o que não faltou nessa apresen-
tação.

   Estão de parabéns, e que venham mais apresentações como 
esta, que encantou a todos.

   Então, vamos ver de onde surgiu o Pau de Fita.
   De origem Ibérica, a Dança do Pau de fitas é uma dança de roda, 

que envolve um mastro enfeitado, de aproximadamente 3 metros, e 
longas fitas multicoloridas, que são presas em seu topo, respeitando 
o número de pessoas que participarão.

    Formam-se seis ou oito pares numa circunferência em torno do 
mastro. Os homens seguram a fita mais escura, com a mão direita, 
e as moças seguram a mais clara com a mão esquerda. Os homens 
colocam sua mão nas esquerda às costas, e as mulheres, com a mão 
direita, seguram graciosamente o vestido.

   O Pau de Fitas consiste numa brincadeira sem necessidade de 
grandes recursos, sendo assim, sobrevive apenas da boa vontade de 
seus participantes e de sua comunidade. O importante do Pau de Fi-
tas é que ele seja feito sempre em número par, para que o trançado 
das fitas dê certo.

    Durante a dança, os participantes vão se movimentando em 
ziguezague, trançando as fitas no mastro até que fique impossível de 
prosseguir. Após o trançado, é feito o movimento contrário, destran-
çando as fitas. Todos esses movimentos são seguidos de acordo com 
o ritmo de instrumentos musicais, como sanfona, violão, pandeiro e 
gaita.

    De acordo com a coreografia, é possível realizar vários tipos 
de trançados, formando diferentes tipos de desenhos. Em Santa Ca-
tarina existem os trançados “Tramadinho”, “Trenzinho”, “Zigue- Za-
gue”, “Zigue –Zague a dois”, “Feiticeira” e a “Rede de Pescador”.

    Essa dança é encontrada em vários pontos do País, recebendo 
nomes diversos: trancelim no Ceará, dança das fitas em São Paulo, 
dança-da trança, dança-do-mastro ou trança-fita em Minas Gerais, 
vilão em Pernambuco e zona rural de Varginhas. É também conheci-
do como trançado, moinho. Esta dança se disseminou nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dançada especialmente 
durante festejos de origem açoriana, gaúcha, alemã e em festas ju-
ninas.

    E segue nesta quinta-feira as festanças no Acampamento far-
roupilha com Fandango da Terceira Idade, pela parte da tarde, e a 
noite fandango com animação do Grupo Tchê Fandango.

    Dia 20, sexta- feira, Missa Crioula, às 10h, desfile e passeio 
a cavalo, apresentações de invernadas e a noite fandango com Nei 
Marques e Leonardo. No sábado, mateada, torneios de vaca parada, 
Jogo do Osso e jogo de Truco. Á noite, Ato Solene de agradecimento 
e divulgação do Rancho mais original, e fechando á noite o esperado 
show com Berenice Azambuja. Após fandango com a Banda Essên-
cia da Noite.

   E no domingo, início do Torneio de Pênalti Gaudério entre os 
Ranchos, e à tardinha, encerramento do Acampamento Farroupilha 
2019.

   Você não veio ainda visitar o Acampamento? Mas que barbari-
dade vivente, aproveita esse feriado e participe.

                                                       E segue a festança, até a próxima.

  Encantos do Acampamento 
farroupilha!

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATOS LICITAÇÕES / CONTRATOS
Dispensa de Licitação nº 42/2019. Objeto: Aquisição de materiais para adequação PPCI Cen-

tro Cultural e Turístico. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inc. II. Contratado(a)/
Fornecedor(a): Juli Caroline Fortes. CNPJ 09.213.806/0001-32. Valor: R$ 325,00. Luan Paulo Caron 
Sprendor. CNPJ 34.491.586/0001-56. Valor: R$ 710,00. Vinício Lunardi. CNPJ 11.986.111.0001-35. 
Valor: R$ 2.588,00. Valor Total: R$ 3.623,00 (três mil e seissentos e vinte e três reais). Derrubadas/
RS, 11 de setembro de 2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal.

O Município de Derrubadas/RS torna público, que homologou a licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 27/2019. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais 
de construção. Proposta de menor preço por item. Empresa(s) vencedora(s): Dari Seffrin, Jefferson 
Penno Megier e Cia Ltda e Roseli Inês Von Müller Zügel. Derrubadas/RS, 11 de setembro de 2019. 
Alair Cemin – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº 43/2019. Objeto: Contratação de empresa para realização da 1ª Rús-
tica SESC Derrubadas Salto Yucumã. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, 
inc. II. Fornecedor(a): SESC – Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul. CNPJ 
03.575.238/0001-33. Valor Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Derrubadas/RS, 13 de setembro de 
2019. Alair Cemin – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 015/2019. Pregão Presencial nº 27/2019. Contratados: Dari Seffrin. 
CNPJ n° 94.112.976/0001-08; Roseli Inês Von Muller Zugel. CNPJ nº 07.866.235/0001-00; Jefferson 
Penno Megier e Cia Ltda. CNPJ nº 31.733.598/0001-51. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de materiais de construção. Vigência: 12/09/2019 à 31/12/2019. Assinatura do Contrato: 12/09/2019.

Contrato nº 109/2019. Dispensa de Licitação nº 43/2019. Contratado: SESC – Administração 
Regional no Estado do Rio Grande do Sul. CNPJ n° 03.575.238/0001-33. Objeto: Realização da 1ª 
Rústica SESC Derrubadas Salto Yucumã, no Município de Derrubadas/RS.. Valor: R$ 6.000,00 (seis 
mil reais). Vigência: 13/09/2019 à 13/11/2019. Assinatura do Contrato: 13/09/2019.

Aprovado projeto que permite municípios 
acessar recursos da Segurança Pública

O Projeto de Lei (PL) 
2763/2019, que aumenta as 
fontes de recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública 
(FNSP), foi aprovado pela Co-
missão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado. 
O texto também prevê o repasse 
das verbas diretamente aos Mu-
nicípios, o que hoje não ocorre. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
da pela Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ).

Pelo texto, do deputado Be-
nes Leocádio (Republicanos-

-RN), serão destinados ao 
fundo recursos de acordos de 
leniência com empresas acusa-
das de danos à administração 
pública; 10% da arrecadação de 
taxas e multas aplicadas pelas 
agências que regulam o setor de 
transporte; e 2% do Fundo de 
Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust).

O texto também permite a 
transferência direta de valo-
res para políticas municipais 
do setor, atualmente limitada a 
fundos de Estados e do Distrito 
Federal. Para isso, as prefeitu-
ras terão de criar um fundo mu-
nicipal de segurança.

Pela proposta, 80% do ar-
recadado com as novas fontes 

serão repassados, a título de 
transferência obrigatória, para 
os fundos estaduais (40%) e 
municipais (40%) de segurança 
pública. Os 20% restantes fica-
rão com a União. “Essa medida 
vai ao encontro do previsto na 
Política Nacional de Seguran-
ça Pública, que atribui maior 
protagonismo aos municípios”, 
avaliou o relator.

O texto estabelece ainda cri-
térios para a distribuição dos 
novos recursos aos Municípios, 
o que será feito mediante ato do 
Poder Executivo, observando 
as diretrizes da Política Nacio-
nal de Segurança Pública, dan-
do preferência aos Municípios 
com alta taxa de violência.

Agência da Câmara
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EXTRATO DO EDITAL N° 010, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019
ALAIR CEMIN, Prefeito Municipal de Derrubadas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas em razão do cargo, em consonância com a Lei Municipal nº 
1.345, de 06 de agosto de 2019, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado, destinado à contratação temporária de pessoal, por excepcional interesse público. As 
inscrições poderão ser realizadas no período de 19/09/2019 a 26/09/2019, das 08h às 11h e 14h às 17h, 
junto à Secretaria Municipal de Administração. O Edital na íntegra encontra-se afixado no Mural de 
Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Derrubadas, nos sites www.derrubadas-rs.com.br, e 
www.diariomunicipal.com.br/famurs.

Gabinete do Prefeito Municipal de Derrubadas, aos 18 de setembro de 2019.
 

Alair Cemin
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Derrubadas
Estado do Rio Grande do Sul

Programa Bolsa Família 
injetará R$ 1,3 milhão na 

Região Celeiro em setembro

O pagamento do programa 
Bolsa Família referente ao mês 
de setembro começou nesta 
terça-feira (17) e terminará no 
próximo dia 30. No total, o Mi-
nistério da Cidadania irá trans-
ferir cerca de R$ 2,5 bilhões 
para 13,5 milhões de famílias 
aptas a receber o complemen-
to de renda. O benefício médio 
nacional pago neste mês ficará 
em R$ 189,21.

Em setembro, 6.979 famí-
lias residentes na Região Ce-
leiro têm direito ao benefício, o 
que significará a injeção de R$ 
1.380.634,00 na economia re-
gional. Os beneficiários podem 
sacar o dinheiro nas agências 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) ou casas lotéricas.

Conforme dados do Minis-

tério da Cidadania, Redentora 
é o município da Região Celei-
ro que possui o maior número 
de beneficiários do programa 
em setembro. São 1.233 famí-
lias e o valor a ser transferido 
alcançará R$ 365.962,00. Na 
segunda posição aparece Co-
ronel Bicaco, com 894 famílias 
aptas e previsão de repasse de 
R$ 187.938,00.

Humaitá, com 83 famílias 
autorizadas a receber o comple-
mento de renda, é o município 
da Região Celeiro com o menor 
número de beneficiários neste 
mês. O montante a ser repas-
sado chegará a R$ 14.147,00. 
Além de Humaitá, somente ou-
tros dois componentes da Re-
gião Celeiro tem menos de 100 
famílias aptas a retirar os recur-

sos do programa em setembro: 
Esperança do Sul (94) e São 
Martinho (96).

O saque do benefício segue 
o calendário escalonado. Para 
saber o dia do pagamento, o 
beneficiário deve conferir o 
Número de Identificação Social 
(NIS), impresso no cartão do 
programa. Os recursos ficam 
disponíveis para retirada por 
um período de três meses.

O Bolsa Família é voltado a 
famílias extremamente pobres 
(renda per capita mensal de até 
R$ 85,00) e pobres (renda per 
capita mensal entre R$ 85,01 e 
R$ 170,00). Os beneficiários re-
cebem o dinheiro mensalmente 
e, em contrapartida, cumprem 
compromissos nas áreas de saú-
de e educação.

Anedotas e bravatas fazem parte da poesia gaúcha. Quem lê 
Simões Lopes Neto percebe que seus causos de gaúcho não são 
verdades. Mas também não são inteiramente mentiras. Uma obra 
literária se apresenta de regra com a característica da verossimi-
lhança. Quer dizer, mesmo que a história não existiu, poderia ter 
existido. Portanto, em poesia, não há erro em exagerar.

 Todavia, quando uma obra literária ofende a vida ou a 
dignidade da vida, desrespeita regras de convivência. E então 
passa a constituir fator de desagregação social. Mesmo construí-
da dentro da técnica poética, essa obra não mais cumpre o papel 
de poesia. Por exemplo: livros, poemas, pinturas e canções que 
exaltam o nazismo, a escravidão, o racismo ou a pedofilia. No 
Brasil, qualquer obra de arte com um conteúdo assim é conside-
rada apologia ao crime, e por isso é retirada de circulação pela 
Justiça.

 Em relação às músicas que enaltecem a doma tradicional 
de cavalos, que são autênticos maus tratos contra animais, tam-
bém é assim. Não mais cumprem a função de poesia, ofendem a 
vida e a dignidade da vida dos animais. Por consequência, ferem 
a dignidade humana, pois nenhum ser humano eticamente normal 
pode ter vida digna presenciando espancamentos de animais ou 
simplesmente sabendo que nos vastos campos gaúchos há sempre 
um animal indefeso sofrendo inominável crueldade.

 Neste momento, por esse Pago querido, centenas de 
potrinhos recém desmamados estão sofrendo abomináveis tor-
turas na mão de um domador. Separados da manada. Separados 
da mãe. Em pânico. Amarrados. Cortados pelas esporas, cordas, 
bocal e mango. Debilitados pela fome para perder a resistência 
física. Longe de qualquer socorro. Como testemunha, só o pasto 
salpicado de sangue inocente. Indefesos.

 Mas alguém se interessa por esse cenário aterrador. Ho-
mens nobres. Gaúchos valentes. Cultos e inteligentes. Suas vozes 
potentes de artistas respeitados se erguem sobranceiras para des-
crever com precisão o injustificável martírio. Não para defender 
o cavalinho. Mas para decantar a valentia do domador. Em poesia 
(poesia!?).

 Como essa música cantada pelo grupo Os Serranos: 
“Num bagual gordo e delgado / Arisco e corcoveador / Que se 

assustava da estaca / E da sombra do maneador / Se enganchava 
nas esporas / Sobre a volta do pescoço / Cortando couro com 
pêlo / E tirando lascas de osso”.

“Lascas de osso”!? Do cavalinho amigo? Mas que barbarida-
de, como diriam eles mesmos. Isso é defender a morte do cavalo. 
Porque cavalo que tem um osso danificado não sara. Precisa ser 
sacrificado.

Ou como esta, intitulada “Doma tradicional”, de Walther Mo-
raes: 

“Se o maula sair berrando / As rosetas vão cortando / E eu 
vou batendo cruzado / Deixo o maula cortado / Depois de queixo 
quebrado / Aprende a me carregar”.

 E “Metendo os ferro”, cantada também por Os Serranos: 
“Andando de pago em pago no ofício de domador / Me fiz 

vaqueano e gaudério e na lida virei doutor / Seguro as crinas e 
meto os ferro de fora a fora pra vê bufar / Sou do Rio Grande e ai 
dos cavalos que não se aprumem quando eu montar”.

 Ou ainda “Sovando lombo de potro”, de Walther Moraes: 
“O capataz da estância / Me falou meio sem jeito / Adelgaça 

mais um dia / Pra pegar tino e respeito / Mas gritei: forma ca-
valo / Pois chegou a tua hora / Hoje tu perde a cisma /Abaixo de 
mango e espora”.

 Adelgaçar é deixar o bichinho sem comer. “Mais um 
dia”. Para inteirar três ou quatro. Sem comer por vários dias, o 
animal fica fraco, e assim perde a resistência.

 O pior é que esses artistas têm fãs. E cantam isso por 
dinheiro!

COLUNA
Nilton Kasctin dos Santos
Professor e Promotor de Justiça

Valentia de gaúcho
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PRF de Seberi apreende 4 toneladas 
de maconha em menos de 15 dias

Nos últimos 15 dias a Polícia Rodoviária Federal, 
base de Seberi, realizou três grandes apreensões de 
drogas que resultaram em quase quatro toneladas de 
maconha.

A região é uma rota de tráfico de drogas. A proxi-
midade com a Argentina, o fluxo reduzido de trânsito e 
por consequência de fiscalização, quando comparadas 
com outras portas de entradas e principalmente pela 
distância com o restante do estado faz com que o no-
roeste gaúcho seja escolhido pelos transportadores de 
entorpecentes.

A maconha vem na sua grande maioria de regiões 
do Mato Grosso, em virtude da sua entrada por rotas 
internacionais, vinda principalmente do Paraguaí, Co-
lômbia e Bolívia. Segundos entrevistas concedidas por 
especialistas a diversos veículos de comunicação o Pa-
raguaí é hoje um dos principais fornecedores de maco-
nha para o Brasil. Apesar de dados apontarem para a 
entrada da droga também da Bolívia e Colômbia, esses 
dois países fornecem mais cocaína que outras drogas.

A Polícia Rodoviária Federal trabalha com a fiscali-
zação ostensiva e com seus processos de inteligência e 
monitoramento, processando informações que culmina 
no trabalho nas rodovias que resulta em grandes apre-
ensões de drogas.

Foi através do setor de inteligência que na manhã 
desta última quarta-feira, 18 de setembro, a guarnição 
recebeu a informação que um veículo transportando 

maconha passaria pela região. Atentos, os policiais 
passaram a monitorar a rodovia para localizar o veí-
culo. Quando esse foi encontrado o motorista tentou 
escapar, inclusive jogando o carro contra os agentes. 
De nada adiantou a sua ação, a perícia da PRF garantiu 
o sucesso da abordagem e a apreensão de 143 quilos de 
maconha.

Na manhã de sábado (07), a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) recebeu a informação de que um caminhão 
transportando entorpecentes estava se deslocando do 
Mato Grosso com destino a Rio Grande, no Sul do Es-
tado.

Em Iraí, a Brigada Militar visualizou o veículo 
suspeito e acionou a equipe da PRF. O caminhão foi 
abordado na Unidade Operacional de Seberi. Durante a 
inspeção, os policiais rodoviários encontraram mais de 
uma tonelada de maconha em embalagens escondidas 
em meio à carga de milho.

Durante ação de combate a criminalidade na noi-
te de domingo (15), os agentes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) abordaram um caminhão que trafegava 
pela BR 386, em Seberi.

Na verificação da carga de milho, que tinha saído do 
Mato Grosso do Sul com destino a Montenegro, os po-
liciais rodoviários encontraram centenas de fardos de 
maconha escondidos entre os grãos, totalizando 2,75 
toneladas de droga. O motorista de 43 anos e residente 
em Porto Alegre foi preso em flagrante e encaminhado 
à área judiciária.

Três ações da PRF renderam a apreensão de quase 4 toneladas

Mais e mais pessoas têm dificuldade 
para obter um sono profundo. Uma alternativa não 
farmacológica para combater a insônia é o exercício 
físico.

O exercício físico tem sido capaz de demonstrar 
através de vários estudos os múltiplos benefícios ao 
corpo humano, através da prática regular de atividade 
física, podemos ver o relaxamento e o revigoramento 
ao mesmo tempo depois de colocar o corpo em mo-
vimento.

 As estatísticas epidemiológicas indicam que 
vem aumentando o número de pessoas com distúrbios 
do sono, um dos indicativos seria o declínio na média 
diária de horas de sono, que eram cerca de oito em 
1960, e cerca de seis hoje, vinculados a isso esta o au-
mento da jornada de trabalho, stress e o sedentarismo. 

Especificamente o exercício aeróbico contribui 
muito para a saúde cardiovascular, otimiza a respira-
ção e aumenta o gasto energético, reduzindo a ansie-
dade, além de outros benefícios. Um estudo realizado 
por uma universidade paulista avaliando indivíduos 
com insônia, analisou os efeitos do exercício aeróbio 
vigoroso, concluiu-se que moderando o exercício de 
treinamento aeróbio, melhora a qualidade do sono.

 Os dados da Organização Mundial de Saúde 
indicam que 150 minutos por semana de atividade fí-
sica resulta numa redução de 65% do risco de sono-
lência durante o dia, o que é considerado como um 
indicador de sono de boa qualidade. Essa indicação 
de exercício moderado pode reduzir cerca de 68% de 
risco de câimbras noturnas , e 45% das dificuldades 
de concentração associados à fadiga. 

Pessoas com insônia muitas vezes têm de recorrer 
a medicamentos para dormir, conseguindo somente 
assim ter um verdadeiro descanso para que possam 
continuar suas atividades diárias sem interrupção.

Exercícios como caminhada diária, danças ou bi-
cicleta em ritmo constante, mas moderado, não só 
oferecem benefícios significativos em nossa aptidão 
e nossa saúde, mas pode melhorar significativamente 
a qualidade de vida de pessoas que sofrem de insônia. 
Devemos tentar promover um sono agradável, para 
isso o exercício pode ser a ferramenta necessária para 
chegar a esse objetivo. Porém devemos ter o cuidado 
de não realizar exercícios extenuantes menos de 5 ho-
ras antes de dormir, já que nesse caso são necessárias 
algumas horas para relaxar e conseguir cair no sono.

Dormir bem é uma das razões para fazermos exer-
cícios e colocar o corpo em movimento para continuar 
com sono de qualidade, afinal praticantes de atividade 
física não tem apenas um sono de qualidade, mas são 
mais dispostos durante o trabalho, tem maior tolerân-
cia ao stress, além de uma qualidade de saúde geral.
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Empresa Ave Mais anuncia investi-
mentos em Tenente Portela

Redentora realiza desfile cívico de ho-
menagem à pátria

Evento em Campo Novo marca os 52 
anos da Cotricampo

Sessão solene presta homenagem ao 
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Aprovado projeto que permite mu-
nicípios acessar novos recursos

Bolsa Família vai injetar R$ 1,3 mi-
lhão na economia da Região Celeiro
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2º Gaitaço da Rádio
Província é sucesso
no Acampamento
Farroupilha

A Rádio Província realizou na noite da última quarta-feira, 18, a segunda edição do Gaitaço da 
Província, dentro do 10º Acampamento Farroupilha. O evento que teve a coordenação de Raiana Silva 
a parceria do gaiteiro Jorge Poronilk dos Santos, Jorginho e a apresentação da Raiana e de Cleiton 
Figueiredo reuniu diversos artistas de várias cidades que se apresentaram no palco principal do acam-
pamento.

Músicos de grande experiência dividiram o palco com gaiteiros da nova geração para um encontro 
de amizades, música e diversão. O programa foi transmitido pela 100,7 FM e pelo Facebook e contou 
com uma grande participação do público. A direção do Sistema Província agradece a todos os partici-
pantes.


