Em Brasília vereadores pediram emenda parlamentar e garantiram verba importante
ASSESSORIA DA CÂMARA

Telmo de Lima Freitas será o Patrono
da Semana Farroupilha 2009

Seu nome foi escolhido por unanimidade pela
Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas para ser o
Patrono da Semana Farroupilha 2009, depois de ter sido
indicado pelo Piquete 38, da Polícia Federal. Ao receber a
notícia, disse emocionado que se sente muito honrado
pela homenagem e que pretende cumprir com todas as
obrigações e compromissos. A figura de Patrono
homenageia pessoas que se destacam na produção e
divulgação da cultura gaúcha.

14ª Quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha

Na tarde de quarta-feira
(27) os vereadores Ivan Borba
(PDT), Doca (PP), José Dias
(PMDB) e Luiz Ramos (PDT) desembarcaram em Brasília para
participar do II Encontro Nacional de Vereadores, promovido
pela UVB (União dos Vereadores
do Brasil).
Na mesma tarde, a comitiva
partiu para a visita aos gabinetes
dos Deputados das bancadas gaúchas, a fim de pedir apoio na

Deputado Federal Pompeo de Mattos recebeu os osorienses

criação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil
em favor do Hospital São
Vicente de Paulo para custear a
compra de novos equipamentos
para melhor atender a comunidade de Osório e região.
Os vereadores visitaram os
gabinetes dos Deputados Afonso Hamm e Renato Molling,
ambos do PP, e de Pompeo de
Mattos, do PDT. Conforme os
deputados, a emenda será uma

das prioridades para o ano de
2010 e terá o empenho de toda
a bancada gaúcha.
Já o II Encontro dos Vereadores teve início às 21
horas, e contou com a participação do Senador Aloizio
Mercadante, que fez a abertura do evento substituindo a
Ministra Dilma Rousseff. Segundo a organização, mais de
400 vereadores estão inscritos no evento.

Com a Comissão Avaliadora já definida e integrada
por Anderson Trautmann Cardoso, Colmar Pereira
Duarte e Cristiano Ferreira e com a homenageada Jurema
Chaves, a 14ª Quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha
já está recebendo inscrições de poemas, até o dia 03 de
julho de 2009. O evento será no dia 26 de setembro de
2009, na Câmara de Vereadores da cidade de Osório.
Outras informações no site www.sesmaria.org.br ou pelos
telefones (51) 3663.6677 e 9654.3927.

Grupo Status, Velhos Amigos

Os músicos e
intérpretes Cláudio
Amaro, Edson Vieira e
Dani D.K, integrantes do
Grupo Status,
apresentam o show
Velhos Amigos nos dias
16, 23 e 30 de junho
próximo, sempre às
terças-feiras, às 20h, no
Teatro de Arena (Avenida
Borges de Medeiros, 835), em Porto Alegre. Considerado
um dos mais importantes grupos vocais do Rio Grande do
Sul, o Grupo Status tem sua trajetória ligada a festivais de
música e a inúmeros prêmios recebidos ao longo de 37
anos de carreira. Suas composições se caracterizam por
arranjos vocais e instrumentais elaborados com maestria
e sensibilidade e por composições que trazem a herança
negra e gaúcha.

Mais gaúchos no Viola

Uma competição saudável
entre as cidades, onde a qualidade de vida e o bem estar social são
o maior prêmio. Este foi o tema
proposto pela 13ª edição do Dia
do Desafio, promovido pelo Sesc.
Em Osório, os colaboradores da
Gerência Regional Litoral Norte
participaram na última quartafeira
com
caminhadas
e
exercícios.
O evento possui o objetivo de
incentivar as comunidades em
todos os continentes a realizarem
alguma atividade - física ou soci-

Dia do Desafio mobilizou colaboradores da CEEE na cidade

al - que visa à qualidade de vida.
Segundo a professora de Educação Física, Dani Weiand
o Dia do Desafio é uma motivação de muitos benefícios em
prol da saúde. “Nosso objetivo
é reunir mais pessoas para a
próxima edição”. Este ano,
ocorreu um recorde de inscritos no estado com a
mobilização de 405 municípios
gaúchos.
Realizado
mundialmente, o projeto propõe
que
as
pessoas
interrompam suas atividades

rotineiras e pratiquem, por
pelo menos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de
atividade física. “Tomei conhecimento sobre este evento
há três anos, com a professora de ginástica da CEEE. O
propósito é movimentar- se e
fazer uma reflexão sobre a
continuidade de realizar atividades físicas. Uma campanha
como essa é um incentivo para
todos”, destaca a assistente
administrativa, Marta Janete
dos Santos.

Além de Villela e Nilton Ferreira, já classificados,
agora o Grupo Voz, ficou em primeiro lugar na
categoria regional com a música Girou, Febril. O trio é
de Santa Maria/RS mas atualmente vive em São Paulo.
Participando pela primeira vez do Viola de Todos os
Cantos, eles levantaram o público de mais 6 mil pessoas
que compareceram na eliminatória de São Carlos. Mas,
neste final de semana em Limeira, tem o Grupo Chão
de Areia de Tramandaí/RS que participa pela sétima
vez do festival. A final do Viola de Todos os Cantos é
no dia 13 de junho em Araraquara/SP e pode ter a
presença de Renato Júnior.

Dia 12

O dia 12 de junho – Dia dos Namorados - é esperado
com programações especiais nos Restaurantes de
Osório. O Interlagos Grill e o Santa Helena Grill
oferecem Jantares Dançantes com música ao vivo. Mas,
a boa notícia é que o Baguta Bistrô reabre - depois de
muito tempo fechado por causa das obras da cobertura
do Largo do Estudantes - apresentando Fabinho
Camargo e Giordano Barbieri, com convites antecipados
a R$40,00 e reservas pelos telefones 98920490 e
81958553.

