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OSÓRIO

Pe nsem os.
Osór io
est á
vivenciando importantes momentos de
desenvolvimento com a consolidação
definitiva do segundo maior parque
eólico do mundo, pois a partir dele
começaram as ações sobre o futuro
do município, principalmente do
de sp ert ar das po te nc ia li dade s
econ ôm ic as do c omérc io, da
prestação de serviços, da indústria e
em especial do turismo.. Também vale
lembrar a duplicação da Br 101 e a
abertura do caminho do Mercosul
at rav é s d a R ST 101 , l igan do
diretamente ao Porto de Rio Grande
e a proximidade da Capital do Estado.
O governo municipal está fazendo a
sua parte, como o asfaltamento da
Rodovia Romildo Bolzan no Morro da
Borússia e a construção, brevemente,
de um paradouro ( mirante ) junto as
antenas, com toda a infra-estrutura
para os turistas e visitantes sentiremse bem. As perspectivas são estas,
agora cabe a administração privada
en fre nt ar
desaf io s
pa ra
o
desenvolvimento turístico de Osório.

OSÓRIO

Outro fato marcante é que,

Espontaneidade, alegria... Arte simplesmente!

oficialmente, a partir de 16/12/06
começa a festividade dos 150 anos de
emancipação municipal e que terminará
em 16/12/07. Teremos um ano inteiro de
festividades, pois merece a nossa
Osório.

OSÓRIO

Antecipando as festividades dos 150
anos, dia 31/10/06 aconteceu um
brilhante seminário com o tema:
“perspectivas e desafios para o
desenvolvimento de Osório”.

Foram três dias de pura emoção outra vez. Cada Festival Nossa Arte das APAEs
nos transporta para um sincero e espontâneo mundo de contagiante alegria e
superação. No Estadual de Bento Gonçalves não foi diferente. Eram sessenta e
duas cidades participando dum evento grandioso e muito bem organizado.

Os vencedores (1º lugar) de cada modalidade habilitaram-se a participar do Festival
Nacional Nossa Arte que acontecerá em Santa Catarina no ano que vem. As APAEs
classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada modalidade foram
respectivamente: em Dança - Osório, Panambi e Santa Cruz do Sul; em Artes Cênicas
– Garibaldi, Rio Grande e Santo Ângelo; em Artes Musicais – São José do Norte,
Santa Cruz do Sul e Três Passos; em Dança Folclórica – Bento Gonçalves, Criciumal
e Canguçu; em Artes Literárias – Getúlio Vargas, Lagoa Vermelha e Osório; em
Artes Visuais – Caxias do Sul, Horizontina e Pejuçara; em Artesanato – São Lourenço
do Sul, Esteio e Três de Maio.

OSÓRIO

A partir de agora torna-se referência
nacional e internacional, face os
aerogeradores, o Município de Osório.

OSÓRIO

Os empresários locais e os que
vierem de fora podem ajudar fazendo
investimentos em Osório.

HOMENAGEM

Hoje homenageio ao Secretário
Municipal Gilmar Luz que começa a
provar sua competência no Executivo,
pois como Presidente da Câmara de
Vereadores já foi reconhecido.
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Liberdade dos Limites

O Grupo de Danças Liberdade dos Limites da APAE de Osório foi o vencedor na
modalidade novamente. É realmente competente e deslumbrante. Depois, o grupo
se apresentou em Santa Cruz do Sul na abertura do ENART. Osório também se
destacou em Artes Literárias. O nosso Grupo de Música, (conforme as palavras de
seu orientador João) “perdeu para o relógio”, pois a apresentação ultrapassou o
tempo regulamentar em onze segundos.

