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EDITORIAL

“Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação
é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste
a palavra do SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que
não sejas rei.” Bíblia Sagrada, Samuel 15, 23.

30 anos do IGTF

A Rádio Osório realiza dia 31 de
agosto o primeiro Seminário O
Pescador. Nomes importantes como
Paulão Sérgio Pinto, Pedro Parente
e Léo Voigt. O mais importante nesta
ação é a iniciativa da emissora em
discutir os novos rumos do litoral. É a
iniciativa privada sendo parceira dos
poderes públicos e levando uma nova
visão sobre o desenvolvimento da
nossa região.
É importante destacar este evento,
pois novos rumos estão se abrindo
em nossa região, em especial, em
nossa cidade. Por isso é digno de
elogios à iniciativa e que outros sigam
o mesmo exemplo. É muito fácil ficar
de braços cruzados esperando que os
poderes públicos façam alguma
coisa. Mas no momento em que se
tomam iniciativas concretas só
merecem o aplauso da comunidade.
O seminário da Rádio Osório
certamente será um marco no
desenvolvimento da cidade. Afinal
para onde vamos? O que devemos
fazer? O que os especialistas acham

de tudo isso? São questões que
estarão sendo discutidas com todos.
O Seminário é aberto a todos. Por isso
é importante que estejamos presentes
com nossas idéias, com nossas
opiniões, enfim, lutando para que
Osório seja uma cidade melhor, e
sendo parceiros das ações dos
poderes públicos neste sentido.
São ações deste tipo que podem
marcar uma comunidade. A própria
Faculdade de Osório deve tomar um
novo rumo abrindo estes espaços
para que outros sigam o mesmo
caminho. O que se percebe hoje são
ações concretas da prefeitura
municipal, mas pouca coisa da
iniciativa privada. É hora de
acordarmos. A prefeitura está fazendo
sua parte. Esta semana mesmo,
profundas mudanças devem acontecer
na estrutura administrativa, sempre
com objetivo de melhorar mais. Mas é
hora de outros também agirem.
A Rádio Osório marca esta nova
realidade. A hora é agora. Parabéns
pela iniciativa.

Na programação de comemoração dos trinta anos do Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore tem um dia dedicado aos artistas do Litoral na Expointer. Os
shows agendados são Adriano Lima ao meio dia; Grupo Chão de Areia às
13h45min; Catuípe Júnior e Banda às 16 horas e Cantadores do Litoral às
17h45min do dia 29 de agosto, terça-feira.

Aniversário

O Programa AABB-Comunidade que atende a cento e vinte crianças carentes,
numa parceria da Fundação Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de Osório que
conta ainda com a participação voluntária da Casa da Amizade, está completando
oito anos de atividades aqui em Osório.

Atividades

Com o objetivo de inclusão social e preparo para cidadania as crianças do
Programa AABB-Comunidade, além de assistência médica e odontológica,
recebem o carinho e a orientação de uma dedicada e unida equipe de professores
e monitores sob a coordenação da professora Kátia Lessa: em Artesanato e Teatro
Sabrina Moutinho; Maicon Nogueira em Esportes, Silviane Lima em Dança, Cleusa
Kingeski em prática de leitura com sua Hora do Conto, Fabricia Andrioli em Recreação,
Priscila Nascimento em Educação Artística, Isabel Souza na Biblioteca e ainda recebem
a gostosa merenda da dona Eva Azevedo. Orgulho-me de fazer parte desta equipe
onde estou formando a um grupo de Percepção Musical e Iniciação ao Canto e ainda
a Orquestra de Flautas.

Criatividade, alegria e participação

Algumas meninas criaram uma música que descreve suas atividades diárias, o
que demonstra a alegria e o envolvimento de todas as crianças no Programa. Eis a
Letra:

Rap da AABB de Osório

Aí vai um recado / “pros pequeno e pros grandão” / “pros mano e pras mana” de
bom coração / AABB-Comunidade trás cidadania / aqui você encontra muita paz e
harmonia / Na segunda muito esporte, muita arte / todo mundo super pronto / pra
fazer a atividade / Terça-feira muita dança / tem até academia / e a aula de flauta vira
festa e folia / quarta-feira, pro chuveiro / a higiene praticar / depois do banho
tomado / é melhor se perfumar / A quinta repete a terça / é pura diversão / vou até
soltar a goela / pra cantar uma canção / sexta-feira é o descanso / pras prof planejar
/ pra na semana que vem / a alegria retornar!

Com novo sabor

Agora com rodízio de pizzas de quarta a domingo, e com música ao vivo, o
Casarão, sob nova direção, volta a ter destaque entre as casas noturnas de Osório.
Paulinho DiCasa está lá sempre às quartas-feiras com o melhor da MPB e do
pagode, além de suas composições próprias no gostoso ritmo do maçambique. É o
“Seu Casarão com novo sabor”, inclusive com tele-entrega pelos telefones 3601
2007 e 3601 2008. O Casarão Pizza Bar fica na rua João Sarmento, 647.

Uma sábia decisão

A não realização da Tafona neste ano - pelo que se estava preparando para
acontecer - foi uma sábia e muito acertada decisão do Sr. Prefeito Municipal.

Nova Petrópolis

Estive em Nova Petrópolis para julgar o VIII Festival Municipal de Música
Estudantil. Confesso que me surpreendeu tamanha efervescência cultural na área
da música. Segundo informações, nessa cidade de dezesseis mil habitantes existem
mais de quarenta corais, uma orquestra além de bandas típicas e marciais. O festival
teve a participação de cento e trinta alunos em sessenta e uma músicas concorrentes.
Todos os detalhes podem ser conhecidos na minha coluna Staccatos nos portais
www.cantadoresdolitoral.com.br ou www.litoralnorters.com.br

Staccatos

No dia 23 de agosto a coluna Staccatos completou cinco anos de publicação no
portal www.litoralnorters.com.br a partir do convite de Nelson Sampaio. desde que
comecei a escrever para a Internet foram quase quinhentas edições da coluna.
Hoje, escrevo também para vários outros portais e jornais entre eles o maior portal
de música do Brasil especializado em festivais. www.festivaisdobrasil.com.br

Moto encontrada

O funcionário de uma empresa que faz a manutenção da BR 101,
Vanderlei Silva de Freitas, 38 anos, foi atropelado no km 84 por volta
das 17:20h por uma máquina com rolo compactador que fazia
manutenção na rodovia. Vanderlei faleceu no local.
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Por volta das 08:15h do dia 16 de Agosto, a
guarnição da viatura composta pelo Sargento
Borges e Soldado Nei do 8º BPM, quando em
patrulhamento na Rua Cônego Pedro Jacobs, bairro
Caravágio, desconfiaram de uma moto 100 Biz, de
cor verde, placas IJN 0018, estacionada na via
pública, ao verificarem no sistema informatizado do
8ºBPM, ficou constatado que estava em ocorrência
de furto. A Motocicleta foi recolhida para o depósito
para levantamento pericial.

