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PANTANO GRANDE
E RIO PARDO

DIAS 11, 12, 13, 14, E 15
DE OUTUBRO DE 2019
•  ANO 11
•  EDIÇÃO 480

ACIDENTE NA BR-471 DEIXA CONDUTOR GRAVEMENTE FERIDO  |  P.03

EM BUSCA DE MAIS UM PRÊMIO  |  P.02

PANTANO GRANDE 
CADASTRA 124 PROJETOS NO 

PRÊMIO FALA, PROFESSOR!

Novos conselheiros foram eleitos no domingo (06)  |  P.04

PANTANO GRANDE  |  P.05

FUNDADA A ASSOCIAÇÃO DO CORPO
 DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

CONSELHO TUTELAR 
DE PANTANO GRANDE 
É RENOVADO EM 100%

PANTANO  |  P.03

Trio é 
preso após 
furtar lojas 
no centro 

PANTANO  |  P.07

Circuito 
Estadual 
de Gaita 
Ponto será 
realizado
no CTG 

PANTANO  |  P.08

Concurso 
Fotográfico 
será lançado 
este mês
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Marquinhos e Diego com o deputado Giovane Feltes (MDB).

Marquinhos vai a Porto Alegre
em busca de verbas para Saúde

No dia 26 de setembro o 
vereador Marcos Gilberto 
Machado de Souza – Mar-
quinhos (MDB) visitou o 
deputado federal Giovane 
Feltes (MDB), em seu escri-
tório político, em Porto Ale-
gre. Na oportunidade, o ve-
reador solicitou ao deputado 
que incluísse o município de 
Pantano Grande na destina-
ção de emenda parlamentar 
de seu gabinete, especial-
mente na área da saúde. 

Feltes se mostrou recep-
tivo à demanda do vereador 
Marquinhos e sinalizou 
que irá buscar atender o 
povo pantanense, quando 
das indicações na Câmara 
dos Deputados. Em 2018, 

o deputado Giovani Feltes 
já havia encaminhado uma 
emenda, no valor de R$ 
150.000,00, por solicitação 
do vereador Marquinhos, 

que foi utilizada na compra 
do novo micro ônibus da 
Secretaria da Saúde, recen-
temente entregue para uso 
da comunidade.

Pantano cadastra 124 
projetos no Prêmio Fala, 
Professor!, em 2019

A rede municipal de en-
sino mostrou a sua força e 
se tornou em 2019, propor-
cionalmente a cidade que 
mais inscreveu projetos no 
Prêmio Fala, Professor! O 
prêmio é uma iniciativa do 
empresário Otélio Drebes, 
fundador da rede de Lojas 
Lebes.

De acordo com a Secre-
tária de Educação e Cultu-
ra, Evania Frantz Trevisan, 
foram 124 projetos inscri-
tos na edição deste ano, 
ou seja, proporcionalmen-
te, Pantano Grande ficou 
a frente de cidades como 
Guaíba, Venâncio Aires 
e Santa Cruz do Sul, por 
exemplo.

Neste ano, o Prêmio veio 
com novidades e uma delas 
é a expansão regional. As 
inscrições podem ser fei-
tas por professores de es-
colas municipais de todas 
as cidades gaúchas e al-
gumas catarinenses. Tam-
bém foram ampliadas as 
categorias que compõem 
o regulamento. Serão qua-
tro professores agraciados 
em 2019, cada um em sua 
categoria, premiados com 

valor líquido de R$ 5 mil 
e as respectivas escolas se-
rão beneficiadas com R$10 
mil para investimentos. Os 
projetos serão avaliados 
por uma equipe de especia-
listas em educação, seguin-
do critérios como: criativi-
dade, inovação, impacto na 
aprendizagem dos alunos, 
abrangência do número de 
alunos beneficiados, parti-
cipação da comunidade es-
colar e a produção do vídeo 
de inscrição. A cerimônia 
de premiação será em de-
zembro.

Vale lembrar que na 
edição 2018, a cidade de 

Pantano Grande foi uma 
das vencedoras do Prêmio, 
na categoria anos iniciais, 
com o projeto Alfamume 
– Alfabetizando através 
da música e meditação. 
O Projeto da professora 
Rosangela Rosa Lopes é 
desenvolvido da Escola 
Municipal Pantano Gran-
de com alunos do 1º ano 
da Escola e tem como ob-
jetivo, o de desenvolver a 
sensibilidade, a concentra-
ção e a reflexão dos edu-
candos, visando à melhoria 
da aprendizagem sobre os 
conteúdos repassados em 
sala de aula.

FOTO DIVULGAÇÃO

No ano passado Pantano foi um dos vencedores do Prêmio.
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Acidente na BR-471 deixa 
condutor gravemente ferido

A vítima de um acidente 
de trânsito ocorrido noite 
dessa quinta-feira, 10, na 
BR-471, em Rio Pardo está 
internada em estado grave. 
A colisão ocorreu próximo 
a Pantano Grande, por volta 
das 22h45, no local conhe-
cido como Água Potável. 

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, o acidente 
envolveu uma Chevrolet 
S10 e uma Van Fiat Duca-
to, de uma empresa Santa 
Cruz. A S10 era conduzida 
por José Armando Tavares, 
de 67 anos. O condutor da 
van teria saído do local do 
acidente caminhando e não 
deu entrada em nenhum 
hospital da região.

Não se sabe as circuns-
tâncias do acidente. O con-

Trio é preso após furtar lojas no centro
A Brigada Militar de 

Pantano Grande prendeu na 
noite do dia 4 de outubro 
um homem e duas mulhe-
res que realizavam diver-
sos furtos em lojas de ves-
tuário, no centro da cidade.

Após denúncia de que 
quatro mulheres estariam 
furtando roupas, policiais 
militares foram até o local 
e abordaram duas mulhe-
res. Ao revistarem as saco-
las delas, encontraram di-
versas peças de roupas com 
etiquetas de uma loja e sem 
nota fiscal. Ainda, foi abor-

dado um veículo que estava 
próximo do local, cujo con-
dutor tinha um mandado de 

prisão em seu desfavor. No 
veículo foram encontradas 
mais peças de roupas sub-

traídas de diferentes esta-
belecimentos.

Foram presos o condutor 
do veículo, de 34 anos, que 
possuía mandado de prisão 
preventiva expedido pela 
comarca de Porto Alegre, 
com antecedentes por tráfi-
co de drogas, e duas mulhe-
res de 23 e 19 anos, as duas 
também com antecedentes 
criminais por diversos fur-
tos. Todos foram encami-
nhados à Delegacia de Polí-
cia Civil, e posteriormente, 
ao Presídio Regional de 
Santa Cruz do Sul.Mercadorias foram recuperadas pela BM.

dutor da S10 foi conduzido 
pelo Corpo de Bombeiros 
de Rio Pardo para atendi-

mento no Hospital Regio-
nal do Vale do Rio Pardo. 
Em seguida, foi transferido 

para o HPS de Canoas em 
estado grave, onde perma-
nece internado.

FOTO REDE SOCIAL/DJ JUNIOR

Colisão frontal aconteceu no local conhecido como Água Potável.
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Conselho Tutelar de Pantano 
Grande é renovado em 100%

Mais de 2 mil eleitores 
compareceram às urnas no 
último domingo (16), para 
eleger os novos Conselhei-
ros Tutelares de Pantano 
Grande. Em um clima de 
tranquilidade, a votação 
ocorreu tanto na cidade, 
quanto no interior, e pelos 
números mostrou uma sa-
tisfatória participação da 
população, que optou pela 
renovação do Conselho Tu-
telar.

A eleição foi coordenada 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Comdica), 
de Pantano Grande com 
participação do Ministério 
Público. Foram colocadas 
à disposição 6 urnas, di-
vididas em dois locais de 
votação, um na cidade (Pa-
vilhão de Esportes) e  outro 
no interior (Salão Comu-
nitário do Monte Castelo). 
As urnas começaram a ser 
apuradas no plenário da 
Câmara de Vereadores às 
17h30min. O resultado fi-
nal foi conhecido por volta 
das 21 horas.

O pleito escolheu cinco 
novos conselheiros que to-
marão posse em janeiro de 
2020. A campeã de votos 
foi a vendedora e cuidado-
ra de idosos/crianças autô-
noma Tais Luz Luz, de 36 
anos, que conquistou 296 
votos. O segundo mais vo-
tado foi o acadêmico de Di-
reito, Mauricio Machado, 
com 230 votos.  A terceira 
vaga ficou com o taxista 
Alexandre Jibóia que con-
quistou 224 votos. Com 119 
votos conquistados, o can-

didato Dimas Filho (Kiko) 
ficou com a quarta vaga. Já 
a quinta e última vaga fi-
cou com o candidato Beto 
CBT que recebeu 186 vo-
tos.  Além dos novos con-
selheiros, o pleito também 
escolheu cinco suplentes, 
são eles: Rosimari Guter-
res Pereira (184 votos), Ana 
Franco (179 votos), Taís 
Rosa Sperb (144 votos), 
Jussara Pinheiro (141 vo-
tos) e Rosimeri Rocha (138 
votos). Nenhum dos atuais 
conselheiros foi reeleito.

De acordo com o Comdi-
ca, a eleição para o Con-
selho Tutelar de Pantano 
Grande teve uma partici-
pação acima do esperado. 
A expectativa era que cerca 
de 1600 eleitores votassem 
no domingo, mesmo nú-
mero registrado em 2015. 
Porém, a presença foi de 
2225 eleitores, que foram 
às urnas mesmo com a par-

ticipação não sendo obriga-
tória. Deste total, 3 votos 
foram em branco e 7 consi-
derados nulos.

Cada um dos cinco con-
selheiros tutelares eleitos 
receberá um salário no va-

lor de R$ 1.615,25, mais 
diárias para viagens a ser-
viço. Eles serão empossa-
dos no dia 10 de janeiro de 
2020 e devem permanecer 
nos cargos até 10 de janeiro 
de 2024.

FOTO JORNAL DESTAK

Contagem dos votos foi realizada na Câmara de Vereadores.

VEJA OS VOTOS DE CADA CANDIDATO
•  Taís Luz Luz ----------------------------------------------------------------- 296
•  Mauricio Machado ------------------------------------------------------- 230
•  Alexandre (Jibóia do Táxi) ---------------------------------------------- 224
•  Dimas Filho (Kiko) -------------------------------------------------------- 199
•  (Beto CBT) Ilo de Avila --------------------------------------------------- 186
•  (Rose) Rosimeri Guterres Pereira ------------------------------------- 184
•  Ana Franco (Ana) ---------------------------------------------------------- 179
•  Taís Rosa Sperb ------------------------------------------------------------ 144
•  Jussara Pinheiro ---------------------------------------------------------- 141
•  (Meri Rocha) Rosimeri -------------------------------------------------- 138
•  Natalicia (Natha) ------------------------------------------------------------ 81
•  Rigati Amaral Dutra -------------------------------------------------------- 74
•  Loreti Carniel (Prof. Côco) ------------------------------------------------ 55
•  Maria Odete Freitas -------------------------------------------------------- 41
•  Claudionir Fanfa (Dadu) -------------------------------------------------- 21
•  Tatiane Bruxel (Tati) -------------------------------------------------------- 15
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SERVIÇO MILITARFundada a Associação 
do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Pantano

Após diversas reuniões e 
estudos, na noite do dia 25 
de setembro, a comunida-
de de Pantano Grande deu 
um importante passo para 
implantação do Corpo de 
Bombeiros Voluntários no 
município. No Auditório da 
Câmara reuniram-se vários 
moradores com a finalida-
de de fundar a Associação 
Corpo de Bombeiros Vo-
luntários de Pantano Gran-
de - ACBVPG.

Iniciando os trabalhos da 
noite, o presidente da Co-
missão Provisória, Nicolau 
Miguel Andrade da Silvei-
ra (Batata), saudou os pre-
sentes e fez uma breve ex-
planação sobre os trabalhos 
da reunião e, na sequência, 
passou a palavra para o se-
cretário da Comissão Pro-
visória, Eduino Antonio 
Oliveira Poleto, para que 
o mesmo conduzisse a As-
sembleia. Poleto apresentou 
aos presentes o Estatuto da 
Associação, que depois de 
ser discutido em plenário e 
feitas algumas adequações, 
foi aprovado por unanimi-
dade. O Regulamento Ge-
ral da Associação também 
foi apresentado e aprova-
do. De acordo com Poleto, 
tanto o Estatuto, quanto o 
Regulamento Geral, segue 
o modelo sugerido pela 
Voluntersul - Bombeiros 
Voluntários do Rio Grande 
do Sul.

Logo após a aprovação do 
estatuto e do regulamento, 
houve a formação do Con-
selho de Administração e 
do Conselho Fiscal. A Cha-
pa única foi eleita por acla-

mação. Os membros dos 
respectivos conselhos to-
maram posse durante a as-
sembleia e exercerão suas 
funções durante dois anos.

Em seu discurso o pre-
sidente eleito, Nicolau Mi-
guel Andrade da Silveira, 
disse que já possui um ca-
minhão de bombeiros para 
a Associação, mas que o 
mesmo ainda necessita de 
uma reforma para poder 
entrar em operação. Se-
gundo Nicolau, empresas 
da cidade já se prontifica-
ram para fazer a reforma. 
O presidente ainda falou 
que pretende trabalhar na 
formação da equipe e que 
irá buscar recursos para a 
compra de equipamentos.

EM TEMPO: Na sema-
na passada o presidente da 
ACBVPG, Nicolau Miguel 
Andrade da Silveira, esteve 
na Assembleia Legislativa 

do Estado onde se reuniu 
com o deputado Elton We-
ber (PSB) e o presidente da 
Voluntersul, Edison Edu 
Rother. Segundo Nicolau, 

o parlamentar disse que irá 
lutar pela Associação e que 
pretende enviar recursos 
para a compra de equipa-
mentos.

Alistados em Pantano 
devem comparecer para 
inspeção de saúde no 
dia 15 de outubro

A Junta do Serviço Mili-
tar de Pantano Grande in-
forma que todos os jovens 
que se alistaram no muni-
cípio no ano de 2019 de-
verão comparecer ao CTG 
Carreteiros da Saudade, na 
próxima terça-feira, dia 15, 
às 7 horas da manhã, para a 
inspeção de saúde realiza-
da pelo Exército Brasileiro. 

A Secretária da Junta, 
Kellen Natana, ressalta 
que os convocados deverão 
levar consigo toda a docu-
mentação pessoal (carteira 
de identidade, CPF, certidão 
de nascimento e certificado 
de alistamento militar). Na 
ocasião, os jovens passarão 
por avaliação física e apti-
dões em provas escritas.

VEJA COMO FICOU CONSTITUÍDA 
A PRIMERA DIRETORIA DA ACBVPG:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
•  Presidente: Nicolau Miguel Andrade da Silveira
•  1º Vice-presidente: Eduino Antonio Oliveira Poleto
•  2º Vice-presidente: Márcio Guerreiro Trassante
•  1º Secretário: Cleiton Duarte Machado
•  2ª Secretária: Zeneide Machado
•  1º Tesoureiro: Leandro Geraldo Ferreira de Lima
•  2º Tesoureiro: Juliano Magalhães de Quadros
•  1º Suplente: Douglas dos Santos Moraes
•  2º Suplente: Wiliam Franco da Rosa

CONSELHO FISCAL: 
•  Conselheiro Presidente: Rafael Figueiró Freitas
•  Conselheiro Secretário: Régis Ilha
•  Conselheiro: Marcos Gilberto Machado de Souza
•  1ª Suplente: Valdete Celoi Gonçalves Pohl
•  2ª Suplente: Bárbara Silese Quintana Carvalho

Membros da primeira diretoria da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Pantano.

FOTO JORNAL DESTAK
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VENDO CHALÉ
VENDE-SE: chalé localizado na Vila 
Virgínia, Pantano Grande. Valor: R$ 
60 mil. Fone: (51) 99606-0849.

CLA$$IFICADOS Anúncios a partir de R$ 5,00

CRECI 57567
|  COMPRA  |  VENDA  | 

|  ALUGUEL  |  AVALIAÇÃO  |

Fone: (51) 3734-1220
WhatsApp: (51) 98020-9990

www.casaverdeimobiliaria.com

APART HOTEL PARA 
LOCAÇÃO MENSAL 

•  Com cozinha, sala, quarto e banheiro; 
•  Localizado no centro de Pantano Grande-RS; 
•  Apenas 2 quadras do Imec, bancos e restaurantes;  
•  6 Apartamentos novos à disposição; 
•  Totalmente mobiliado, com móveis, eletrodomésticos, 
lavanderia e garagem fechada;  
•  Internet, tv e limpeza; 
•  Cerca elétrica e câmeras de vigilância; 
•  Faturamos para empresas; 
•  Disponibilizamos Nota Fiscal; 
•  Consulte valores para uma ou mais pessoas. 

Interessados entrar em contato: (51) 98020.9990.

Igreja Quadrangular 
está promovendo cultos
para jovens aos sábados

No sábado, dia 05, a Igreja do Evangelho Quadran-
gular de Pantano Grande, que tem a frente o Pastor 
Osmar Danzmann e Pastora Francélia Danzmann, 
realizou o primeiro culto voltado para o jovem. 

O evento contou com presença dos pastores Luciano 
e Nadia, de Sobradinho,  que juntos com a liderança 
local receberam um bom número de jovens. Duran-
te o culto foram transmitidos valores para os jovens, 
com muita adoração e músicas de vários estilos que 
movimentaram e alegraram a todos os presentes.

Na ocasião o Pastor Osmar Danzmann reforçou a 
importância de cuidar da Geração Jovem e para isso  
está promovendo na Igreja, em dois sábados do mês, 
cultos voltados só para os jovens, já que durante a 
semana a Igreja disponibiliza de cultos para atender 
toda a comunidade pantanense.

ALUGO PRÉDIO
ALUGO: Prédio comercial/resi-
dencial no centro de Pantano 
Grande, com 3 quartos, 2 salas 
e cozinha ampla.  Rua Tales Co-
lombo, 145 - 2º andar. Fone: (51) 
99133-8072.

VENDO CASA
NA VILA FAROL

VENDO: ótima casa de alvenaria 
com 3 banheiros, garagem para 
3 carros, pátio fechado. O terre-
no mede 750m². Aceito casa de 
menor valor, nas Vilas Virgínia ou 
Frantz. Fone: (51) 99828-4849, 
com Cardozo do Táxi.

VENDO CASA
VENDO casa mista, com 3 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e terreno grande.   
Rua 20 de setembro, Vila 
Valderi. Preço a combinar. 
Aceito troca por outro imó-
vel. Fone: (51) 99561-8793.

ATENÇÃO!!! 
VENDE-SE: LOJA E SALÃO DE 
BELEZA SOL E LUA, LOCALI-
ZADO NO CENTRO DE PANTA-
NO GRANDE/RS.
Tratar diretamente com as 
proprietárias ou pelos tele-
fones: (51) 9.9862.9355 ou 
(51) 9.9829.2045.

Escolas de Pantano Grande 
participaram de espetáculo 
em um ônibus-teatro

As escolas da rede muni-
cipal participaram nos dias 
7, 8 e 9 de outubro do es-
petáculo itinerante Buzum, 
realizado em um ônibus-tea-
tro, em que os artistas falam 
sobre a importância da água.

O espetáculo “13 Go-
tas”, que já circulou por 
diversas cidades do Brasil, 
foi oferecido em uma par-
ceria entre a Prefeitura de 
Pantano Grande, através 
da Secretaria de Educação 
e Cultura, com a empresa 
CMPC. A ação tem o apoio 
do Ministério da Cidadania 
e da CMPC, por meio da Lei 
Rouanet. A empresa acredi-
ta em iniciativas que levam 
cultura e educação para as 
comunidades. As sessões 
eram gratuitas dentro do 
ônibus BuZum!, o teatro de 
quatro rodas que possuiu 
palco, iluminação e ar con-
dicionado com capacidade 
para 50 pessoas por sessão.

O espetáculo “13 Gotas” 
foi criado a partir de pes-
quisa do Instituto Akatu. 
A peça aborda, com muita 
criatividade, um importan-
te tema: a água. Segundo 
o estudo, se toda a água do 
planeta coubesse em um 
balde de 10 litros, somente 
13 gotas poderiam ser con-
sumidas pelos homens, pois 

97,5% da água do planeta é 
salgada e, portanto, impró-
pria para uso e consumo. 
Apenas 2,5% é doce, sen-
do que a maior parte está 
em locais de difícil acesso. 
Deste total, somente 0,26% 
estaria disponível e acessí-
vel ao homem.

Nos três dias em que este-
ve em Pantano o ônibus pas-
sou pelas escolas Beija-Flor 
(Várzea), Sotero Hermínio 
Frantz e Dario Lopes de Al-
meida, atendendo também 
aos alunos E.E. E.F. Rita 
Lobato, E.M.E.F. Machado 
de Assis e também a Escola 
Pantano Grande.

Municipal de 
Firmas chega 
a fase decisiva

O Campeonato Mu-
nicipal de firmas 2019, 
que está acontecendo às 
sextas-feiras, no Ginásio 
de Esportes da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, 
entra na fase decisiva, com 
a rodada desta sexta-feira. 
A competição conta com 
8 equipes, envolvendo 15 
empresas e vendedores au-
tônomos.

Na próxima sexta-feira 
serão realizados os últimos 
jogos desta primeira fase, 
onde as 8 equipes se clas-
sificam para a segunda fase 
que será disputada no siste-
ma de mata-mata, jogando 

o 1° X 8°, 2° X 7°, 3° X 6° e 
4° X 5° colocados.

Em paralelo ao Campeo-
nato de Firmas acontece a 
competição de Veteranos, 
que conta com a participa-
ção de 4 equipes. Os jogos 
desta categoria iniciam as 
19 horas e são intercalados 
com as partidas do Munici-
pal de Firmas. 

A coordenação das duas 
competições é da empresa 
MSL Eventos Esportivos e 
realização é da Prefeitura 
Municipal, através da Se-
cretaria Municipal da In-
dústria Comércio Turismo 
Desporto e Lazer.Teatro dentro do ônibus abordou a importância da água.

FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

Ônibus do Projeto BuZum em frente a Escola Sotero.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
 O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CARRETEI-

ROS DA SAUDADE, inscrito no CNPJ nº 90.157.173/0001-
00, por seu Patrão Marcio Barcelos de Souza, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, nos termos dos artigos 9º, 
alínea “d”; 10, § 1º, alínea “a”; 26, alínea “a” e 27 do Estatu-
to Social, NOTIFICA todos os sócios da entidade de que:

- Estará aberto prazo para regularização da situação fi-
nanceira do sócio em atraso com a tesouraria no período 
entre 14/10/2019 e 13/11/2019, nas segundas-feiras, das 
19h30 às 21h00, ou nas terças-feiras, das 19h30 às 21h00, 
na sede social da entidade.

- Em caso de impossibilidade de comparecimento nos 
horários indicados, o sócio que desejar regularizar sua si-
tuação poderá agendar horário pelo fone 51 - 99655-1095.

- O não comparecimento no prazo indicado implicará a 
imposição da penalidade de eliminação do quadro social, 
nos casos indicados, conforme preceitua o art. 10, § 1º, alí-
nea “a”, do Estatuto.

Pantano Grande, 10 de outubro de 2019.

Marcio Barcelos de Souza
Patrão

Movimento Tradicionalista Gaúcho
5ª Região Tradicionalista
CTG Carreteiros da Saudade 
Pantano Grande-RS

PANTANO GRANDE

Circuito Estadual de Gaita 
Ponto será realizado no CTG 
Carreteiros da Saudade

As cidades de Pantano 
Grande e Butiá realizarão 
dos dias 9 a 10 de novem-
bro o 1° Circuito Estadual 
de Gaita Ponto. Podem par-
ticipar do concurso pessoas 
de todas as idades, que to-
quem o instrumento de for-
ma amadora. O evento tem 
como objetivo valorizar 
instrumentistas de todas as 
regiões e de todas as idades, 
incentivando a inovação no 
campo da composição, téc-
nica e estética musical e, 
principalmente, proporcio-
nar a descoberta de novos 
talentos e integração social.

O circuito está sendo 
organizado pela professo-
ra do projeto Dê lhe Fole 
Pantano Grande, Adriana 
de Los Santos, em parceria 

com o município de Butiá. 
O evento ainda conta com 
a coordenação do gaiteiro 
Nicolau Figueiredo e com 
o apoio voluntário de Van-
derli de Souza.

No concurso, persona-
lidades da área musical e 
a direção artística da or-
ganização farão parte da 
avaliação dos concorren-
tes. Ritmo, técnica, inter-
pretação, originalidade, 
inovação estética e postura 
serão alguns dos principais 
critérios. A roupa usada no 
concurso não será avaliada. 
“O que contará será a mú-
sica apresentada”, explicou 
Adriana. Serão seleciona-
dos três ganhadores. Além 
do troféu, o primeiro lugar 
ganhará uma Gaita 8 bai-

xos Minuano, o segundo 
lugar uma captação de gai-
ta Nova Harmonik (micro-
fones) e o terceiro lugar um 
estojo de nylon para gaita.

Para participar do con-
curso será cobrada a doa-
ção de um quilo de alimen-
to não perecível, que será 
doado a uma instituição be-
neficente. As inscrições po-
derão ser realizadas através 
do e-mail circuitodegaita-
ponto@gmail.com, entre 
os dias 5 de outubro e 3 de 
novembro.

Como será a primeira vez 
que o evento ocorre, a ex-
pectativa é de que se tenha, 
no mínimo, 50 participan-
tes. Na Cidade de Butiá, 
será montado um acampa-
mento em um ginásio e a 
apresentação será no dia 
9 de novembro, em uma 
praça da cidade, já em Pan-
tano Grande, o concurso 
será realizado no dia 10 de 
novembro, no CTG Carre-
teiros da Saudade, parceiro 
oficial do evento. No local 
terá almoço ao valor de R$ 
15,00. Os convites para o 
almoço serão vendidos an-
tecipados.

O evento em Pantano 
Grande também dará opor-
tunidade para que novos 
talentos da música possam 
se apresentar. Um destes 
talentos é a jovem Mábily 
Valério, que com apenas 17 
anos, já está em busca do 
seu espaço.

Inauguração da 
Agrocomercial Boiadeiro 
e Banho e Tosa da Marcy

Inaugurou no último sá-
bado (05), no centro de Pan-
tano Grande, a Agrocomer-
cial Boiadeiro e Banho e 
Tosa da Marcy, uma empre-
sa familiar que tem como 
proprietários o motorista 
Cledeir Soares (Cledo) e a 
veterinária Marcieli Borba 
Soares. Durante todo o dia 
os clientes e amigos foram 
recepcionados com doces, 
salgados, refrigerante e um 
bom chimarrão. O evento 
ainda contou com promo-

ções, distribuição de amos-
tra de rações das marcas 
Birbo e Monello e a presen-
ça da equipe Renault, com 
exposição de seus veículos.

Localizado na esquina 
das ruas Venicios Lopes 
Ferreira e Olavo Bilac, n° 
126, o estabelecimento 

conta com diversas linhas 
de rações, medicamentos 
veterinários e acessórios 
para seu pet. A empresa 
também conta com atendi-
mento veterinário no local 
e plantões aos finais de se-
mana, através do telefone: 
(51) 99758-2788.

Jovem Mábily Valério fará apresentação no evento.

FOTO DIVULGAÇÃO

A empresa é familiar e tem como proprietários Cledeir Soares (Cledo) e Marcieli Borba Soares.
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Banrisul será novamente 
o patrocinador do Natal 
Brilha Pantano

O Natal Brilha Panta-
no, que já caiu no gosto da 
população como um dos 
eventos mais aguardados 
do município, terá pelo se-
gundo ano consecutivo o 

patrocínio do Banco Banri-
sul. Além disso, o evento já 
consta na lista de pré-sele-
ção para a edição de 2020, 
mostrando que o projeto 
conta com grande apelo po-

pular e traz retorno positi-
vo à instituição financeira. 
O Departamento de Cultu-
ra é o responsável pela ela-
boração do projeto que fez 
com que Pantano recebesse 
mais uma vez o auxílio do 
Banco.

O evento desde ano acon-
tece de 13 a 15 de dezem-
bro e contará com uma 
programação com diversas 
atrações, com destaque es-
pecial para o Desfile Temá-
tico, que na edição do ano 
passado recebeu diversos 
elogios da comunidade 
pantanense.

Sob o comando da Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra, a programação oficial 
ainda está sendo finaliza-
da e será anunciada nos 
próximos dias. Algumas 
reuniões de preparação já 
estão ocorrendo para que 
o evento novamente ocorra 
de forma impecável como 
na edição de 2018.

Concurso Fotográfico “O 
melhor de Pantano” será 
lançado no final do mês

O prefeito Cássio Soares 
recebeu na manhã da última 
terça-feira, dia 8, a Coorde-
nadora da Juventude Kellen 
Natana e membros do Con-
selho Municipal da Juven-
tude para a apresentação do 
Concurso Fotográfico “O 
Melhor de Pantano Grande 
– Um olhar da Juventude”.

O concurso está em fase 
final de elaboração e a reu-
nião serviu para definição 
dos últimos detalhes antes 
do lançamento, que deve 
ocorrer até o final do mês de 
outubro.

A atividade visa contar 
com a participação de jo-
vens de Pantano Grande 

que através de fotos devem 
lançar um olhar diferente 
de espaços da cidade, com 
as mais variadas temáticas, 
preferencialmente buscando 
locais não habituais, abor-

dando questões que envol-
vam o patrimônio cultural, 
a memória, o seu pertenci-
mento, a história e a plurali-
dade cultural/social de Pan-
tano Grande.

JUVENTUDE
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Desfile Temático é a principal atração do evento.
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Jovens em reunião com o prefeito.


