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QUINTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2006

“assim o homem se deita, e não se levanta; até que não
haja mais céus não acordará nem será despertado de seu sono.”
BÍBLIA SAGRADA Jó, 14:12

Melitta e o
negócio do ano

Na segunda-feira, o presidente
nacional da Melitta, Bernardo Wolfson
anunciou a compra do Café Bom Jesus o
principal concorrente da região sul . Com
isso a empresa alemã certamente irá
ampliar sensivelmente o movimento do
centro de distribuição de Osório, o que
será extremamente positivo para o
desenvolvimento do município.
O anúncio de Bernardo Wolfson,
embora por razões óbvias, não tenha
revelado números, é o primeiro grande
negócio feito aqui no estado no ano de
2006. E Osório está presente neste
negócio, já que aqui está centralizado toda
a distribuição da Melitta na região sul. É
mais uma ação que trarão uma capacidade
de desenvolvimento assombrosa do nosso
município, pois os bons ventos sopram de
todos os lados, o que irá mudar o perfil
econômico da cidade.
O grande negócio da Melitta se alia ao
parque Eólico e a duplicação da BR 101,
colocando o município como centro dos
grandes negócios que se realizam no país,
inclusive fazendo parte das principais
grande obras brasileiras em andamento.
Por outro lado o depósito de R$ 850

mil reais na conta da prefeitura oriundo
dos impostos municipais do parque
significa fortes investimentos no
município, já que por lei destes recursos
25% serão aplicados em Educação e 15%
em Saúde. Isso significa que estas duas
secretarias terão um avanço enorme no
ano de 2006, exatamente no tempo em
que o governo municipal anuncia escola
de tempo integral em duas escolas
municipais e investimentos fortes na
saúde da população.
O mais importante em tudo isso é que
estas verbas serão aplicadas na própria
comunidade, pois entram no caixa da
prefeitura e darão um aumento até então
imaginável , embora temporário, no
orçamento municipal. Isso também leva
a crer que ao final da obra do parque
Eólica o aumento do retorno do ICMs será
também enorme sendo que já se calcula
em torno de 50% sobre o índice atual.
Esta é a nova realidade. Agora ao
trabalho, pois Osório vai mudar
radicalmente. A Melitta mais uma vez é
bem vinda a esta nova realidade da
empresa e do próprio município.

Abertura de inscrições para Cadastro de
Contratos Temporários de Professores

11ª CRE

Iniciam, dia 19 de janeiro, as inscrições para o Cadastro de Contratos Temporários de Professores.
A abertura de novas inscrições se faz necessária para suprir deficiências em determinadas
áreas no cadastro de contrato temporário. Os contratos emergenciais são realizados para atender
as demandas decorrentes de afastamento provisório de educadores.
As inscrições estão sendo feitas na 11ª Coordenadoria Regional de Educação(CRE), das 9 ás
11:30h e das 14:00 às 17:00h. Atenção: as inscrições são nos dias 19,20,23,24 e 25/01.
Os candidatos devem apresentar original e cópia da carteira de identidade, do CPF, título de
eleitor com comprovantes de votação da última eleição, comprovantes de quitação militar, original e
cópia do diploma, atestados comprobatórios de regência de classe (serve para desempate, não é
obrigatório).
Também podem realizar as inscrições os candidatos que comprovarem habilitação específica
para o exercício do magistério no nível de ensino e na disciplina ou área profissional que desejar.
Além destes, podem se cadastrar aqueles que apresentarem atestados de freqüência em curso de
formação de professores na disciplina ou área profissional de inscrição a partir do quarto semestre,
diploma do curso superior na mesma área ou afins a partir do quarto semestre.Maiores informações
no Setor de Recursos Humanos da 11ªCRE.

Professor Igídio Silveira
Homem de bem
Mostra agora
As asas que tem
Homem de alma boa...
Bate essas asas e voa...

É disto que precisamos
Destes “heróis de verdade”
Quanto mais os consagramos
Mais demonstram simplicidade
Ensinam bem a estrada
E até nos mostram os atalhos
E deixam sua marca registrada
Na competência dos seus trabalhos

Professor Igídio
Só tenho a te agradecer
Por ter feito parte em teu convívio
Com teu exemplo, em atitudes
Muito me fez aprender
Maneiras de bom amigo
Amparando quem estivesse contigo
Fez de toda a nova amizade
Um sentimento antigo

Professor Igídio:
Homem de ilibada conduta
Sensibilidade em todos os arranjos
Leva o nosso respeito à tua batuta
Pois sei que onde estás
Ainda mais regerás
Bandas e corais de anjos

Por PC (Paulo César Oliveira)

Nossa admiração

Através dos versos do PC, queremos demonstrar todo o nosso respeito e
admiração por um músico que (mesmo pouco valorizado em sua cidade natal) foi um
grande mestre e amado regente para uma gama de músicos de toda a nossa região.
Sei que aqui, falo em nome de toda a classe musical. Fica, a nossa saudade.

Adamo

O Bar do Guego, que agora passa a ser também um local para reuniões e
debates a cerca das necessidades culturais da jovem intelectualidade de Osório,
apresenta nesta sexta, dia 20, às 22 horas, o pop rock da Banda Adamo de Cidreira.

Público

Muito boa a participação do público que lotou o palcão de Capão Novo para
assistir o espetáculo de abertura do Verão Cultural do Grupo Cantadores do Litoral.
A vibração era uma constante. Batendo palmas, cantando junto e até esboçando
alguns passos da dança do maçambique, o público, formado em sua maioria por
veranistas “turistas da capital e de outras cidades do estado”, teve uma grande
interação com os integrantes do grupo.

Muita gente

Bastante gente de Osório também estava lá especialmente para ver o show.
Isso é muito legal, pois confirma que o nosso povo apóia e valoriza o nosso trabalho
de divulgação da cultura afro-açoriana vigente no litoral do Rio Grande do Sul.

Catuípe Jr.

Aproveitando uma folguinha, Catuípe (que continua com a agenda lotadíssima,
sempre fazendo shows nas mais badaladas casas de espetáculo de Porto Alegre,
Rio e São Paulo), foi a Capão Novo assistir e prestigiar seus pais (Carlos Catuípe e
Cléa Gomes) que fazem parte dos Cantadores.

Natural Feeling

Banda que tem como integrantes e líderes Fabinho Camargo, Ândrio Oliveira e
PC gravou um CD demo. Com a correria dos últimos dias, não tive tempo de ouvir,
mas com diz o Antão: “- Não ouvi, mas gostei!”

Celso Barrufi Júnior

Enquanto escrevo esta coluna, o Celsinho, 15 anos, estuda piano na sala ao
lado. É um menino virtuose que, se continuar com essa dedicação, terá um grande
futuro como concertista e músico erudito com possibilidades de brilhar, inclusive e
principalmente, na Europa. Ele já está começando também como monitor de piano e
teclado na Rima e, certamente será um grande professor.

