
conquistado. “É muito legal 
ver que a música já toca em al-
gumas rádios e que as pessoas 
pedem. Além disso, a gente 
passa a ser mais conhecido. 
Quando alguém vem comprar 
carne aqui no açougue, diz: 
“Olha o gaúcho do Trilegal”, 
completa.  

Para o próximo ano, os 
planos são de gravar mais 
um videoclipe. A segunda 
produção de Vitor Marques e 
o grupo Fandangueiros deve 
ser nos mesmos moldes de “O 
gaúcho do Trilegal”, com o re-
torno de alguns personagens. 

VALE DO SOL11 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO DE 2019

Morador de Vale do Sol 
lança o “Gaúcho do Trilegal”
No videoclipe 
publicado no Youtube 
em 1º de novembro, 
gaudério ganha 
sorteio transmitido 
na tv e muda de vida 

AVISO
O Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família (NASF) 
comunica que no dia 21 
de novembro não haverá 
Grupo de dependência 
química.

ESF ANITA
No dia 22 de novembro 
não haverá atendimento 
no ESF Anita, de Alto 
Trombudo, pois a equi-
pe estará realizando as 
atividades do Programa 
Saúde na Escola (PSE).

EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal 
de Educação de Vale 
do Sol avisa que do dia 
18 a 22 de novembro 
acontece a matrícula e 
a rematrícula da rede 
municipal de ensino. Aos 
pais ou responsáveis 
é preciso apresentar 
certidão de nascimento 
ou RG, comprovante de 
residência, cartão SUS e 
caderneta de vacinação 
até os cinco anos.

EVENTOS
A Prefeitura de Vale do 
Sol comunica que as 
entidades que quiserem 
inserir suas programa-
ções no calendário de 
eventos do município 
do próximo ano, devem 
informar a data e o lo-
cal da festividade até o 
dia 29 de novembro na 
Prefeitura ou pelo e-mail 
comunicacao@valedo-
sol.rs.gov.br.

EFASOL
A Escola Família Agríco-
la de Vale do Sol, a Efa-
sol, foi a homenageada 
na noite de ontem pelo 
Poder Legislativo de 
Herveiras. A sessão so-
lene ocorreu por causa 
dos cinco anos da escola 
agrícola, que abrange 
estudantes de toda re-
gião.

No videoclipe, um gaúcho muda de vida ao ganhar sorteio do programa de televisão

TALENTO

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Ganhar na loteria. Ser 
contemplado com 
um bilhete premia-

do. Vencer um sorteio. Muitas 
pessoas sonham com opor-
tunidades como essas para 
mudar de vida. Pensando 
nisso, José Vitor Marques 
Flores, 27 anos, transformou 
o tema em videoclipe. E dos 
bem criativos. “O gaúcho do 
Trilegal”, canção escrita por 
ele, era apresentada há anos 
nos fandangos da região, 
onde tocava com seu grupo 
gauchesco. Mas em 2019, a 
música ganhou produção e 
se tornou o primeiro trabalho 
de Vitor Marques e o grupo 
Fandangueiros.

No videoclipe, postado em 
1º de novembro no YouTube, 
um gaúcho está na venda 
com os amigos e compra uma 
cartela do Trilegal de uma 
senhora. No domingo pela 
manhã, enquanto está na lida 
do campo, é surpreendido 
pela notícia de que foi o ven-
cedor do sorteio transmitido 
no programa de televisão. A 
partir daí, sua vida muda: 
vive “arrodeado” de mu-
lher, dirige uma camioneta, 
compra uma fazenda e uma 
boiada, e por onde passa as 
pessoas gritam: “O gaúcho 
do Trilegal vai passando pela 

DIVULGAÇÃO

AVISOS

estrada”. Para José Vitor, mo-
rador e empresário de Vale do 
Sol, a canção é divertida e ale-
gre. “Todo mundo faz música 
sobre ganhar na Mega-Sena. 
Resolvi adaptar e trazer pra 
nossa realidade”, revela.

Com a música pronta há 
quatro anos, ele conta que 
sempre teve o desejo de trans-
formá-la em videoclipe, mas 
o lado financeiro e a falta de 
produtora retardaram o so-
nho. Até que há cinco meses, 
as gravações aconteceram. 
Foram dois dias de trabalho 
intenso em três locações: uma 
cabanha na localidade de 
Reserva dos Kroth, em Santa 
Cruz do Sul, e em Albardão 
- localidade na divisa entre 
Vera Cruz e Rio Pardo -, onde 
os cenários foram uma venda 
e uma fazenda. Além disso,  
a produção contou com a 
participação de cerca de 45 

O videoclipe “O gaúcho 
do Trilegal” pode ser assis-
tido no canal do Youtube 
“Vitor Marques”, ou nas 
redes sociais de José Vitor.

ONDE ASSISTIR?pessoas. “São todos meus 
amigos e familiares. Todo 
mundo entrou na onda e quis 
ajudar”, conta José Vitor. 

SONHO DA
CARREIRA MUSICAL
José Vitor sempre foi apai-

xonado pela tradição gaúcha. 
Na bagagem, traz experiên-
cias como narrador de rodeio, 
das apresentações de ginetea-
da e do trabalho na diretoria 
de um CTG. Além disso, sem-
pre carregou consigo o amor 
pela música do Rio Grande do 
Sul. Tanto que em 2012 criou 
um grupo gauchesco com os 
amigos, com os quais animava 
fandangos na região. Apesar 
de já estar em andamento na 
carreira musical, ainda tinha 
um desejo que lhe inquietava: 
queria gravar um videoclipe 
com uma música de sua au-
toria. Hoje, ele não esconde 
a alegria em ver esse desejo 

Nesta segunda-feira, 18 de 
novembro, o Poder Legislativo 
de Vale do Sol votou, entre ou-
tros projetos de lei, aquele que 
estima a receita e fixa a despesa 
do município de Vale do Sol 
para o exercício financeiro 

de 2020, em R$ 38.489.774,03. 
A dívida fundada do muni-
cípio de Vale do Sol, em 30 
de setembro de 2019, foi de 
R$ 1.397.973,96, referente ao 
asfaltamento realizado na 
localidade de Rio Pardense e 

de R$ 874 mil, referente ao fi-
nanciamento para a aquisição 
de máquinas. Está previsto 
o valor de R$ 501 mil para a 
amortização desta dívida pú-
blica em 2020.

Ainda, ficam autorizados 

o Poder Executivo, mediante 
Decreto, a abertura de Crédi-
tos Suplementares até o limite 
de 15% da sua despesa total 
fixada, compreendendo as 
operações intraorçamentárias, 
com a finalidade de suprir 

insuficiências de dotações 
orçamentárias; assim como o 
Poder Legislativo, mediante 
Resolução da Mesa Diretora, 
a abertura de Créditos Suple-
mentares até o limite de 15% 
de sua despesa total fixada.

Vereadores aprovam orçamento para 2020
VOTAÇÃO


