Esse é o evento artístico-cultural mais importante para o segmento
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Habilidades, superação, alegria, animação e muita torcida
foram algumas das características do 6º Festival Regional
Nossa Arte, realizado na tarde
sexta-feira (17), no ginásio da
Facos em Osório.
Participaram do evento
classificatório para a etapa estadual que acontece entre 24 e
26 de novembro em Garibaldi,
APAEs de Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia,
Torres, Tramandaí e Três
Cachoeiras.Os alunos tiveram
apresentações nas categorias
artes visuais, cênicas e literárias, artesanato, danças e música.
Entre as autoridades locais
e regionais presentes esteve a
presidente da Federação das
APAEs do RS e diretora-presidente da Faders-Fundação de
Articulação das Políticas Públi-

Alunos na plateia prontos para apresentação
da Facos animaram o público.
Cada aluno que participou da
apresentação recebeu uma
medalha e os vencedores nas
categorias receberam troféus.
Os visitantes puderam conhecer
belos
trabalhos

Classificados nesta fase
Artes Literárias- 1º lugar:
Santo Antônio;
Artesanato- 1º lugar:
Tramandaí;
Artes Visuais- 1º lugar:
Osório;
Artes Cênicas- 1º lugar: Três
Cachoeiras;
Música- 1º lugar: Osório;
Danças Folclóricas- 1º lugar: Torres;
Dança Contemporânea- 1º
lugar: Tramandaí.

APAE de Santo
Antônio da Patrulha

cas para Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades, Aracy
Maria da Silva Ledo.
Além das apresentações
dois atores do grupo de teatro

artesanais confeccionados pelos alunos. O Festival Regional
foi promovido pelo 12º Conselho Regional das APAEs do RS
e APAE de Osório.

Na oportunidade a Apae do
município vizinho fez uma mostra do trabalho coordenado pela
escritora Monika Papesco. Entre abril de outubro de 2008, os
alunos da Apae, menos quatros
portadores de Síndrome de
Down, a partir de uma história
realizaram um belo trabalho de
resgate da cultura açoriana. O
resultado final é exposto em
eventos e feiras de livro em forma de livro-biongo.

As classificadas na 23ª Moenda

Com duas músicas de Osório, estas são as dezoito
classificadas: Este é o meu sul de Rômulo Chaves e
Piero Ereno, Palmeira das Missões/RS e Porto Alegre/
RS; Eu e o João de Barro de Paulo Ricardo Costa e
Emerson Martins, Santa Maria/RS e São Vicente do Sul/
RS; Girou, Febril de Rodrigo Londero e Gustavo
Dall’Acqua, São Paulo/SP; Guaratuja de Renato Müller,
Santo Antônio da Patrulha/RS; Herança da Paixão de
Tadeu Martins e Airton Pimentel, Santo Ângelo/RS e
Porto Alegre/RS; Junho de Todos os Santos de Zebeto
Correa, Belo Horizonte/MG; Lagoa e o Mar de Juca
Moraes e Piero Ereno, Cruz Alta/RS e Porto Alegre/RS;
Milonga pra nunca mais voltar pra trás de Mauro
Moraes, Porto Alegre/RS; Morena da Lua de Caetano
Silveira e Fausto Prado, Porto Alegre/RS; Mulheres do
Mar de Nilton Júnior, Adriano e Cristian Sperandir,
Santo Antônio da Patrulha/RS e Osório/RS; Quebranto
de Praia de Caio Martinez e Fábio Peralta, Bagé/RS;
Regalo ao meu sombreiro de Henrique Fernandes e
Gabriel Lucas dos Santos, Porto Alegre/RS; Samba 3/4
de Adriano Sperandir e Cristian Sperandir, Osório/RS;
Só o que o coração sangrar de Duca Duarte, Porto
Alegre/RS; Tranquilo e Sereno de Domício Felipe
Júnior e Rodrigo Martins, Porto Alegre/RS; Valsamos
sobre a cidade de Turtuga e Beto Bollo, Porto Alegre/
RS; Versa e Vice de Marcos Vilanel e Edu Capello, São
Paulo/SP; Vita, Vitalino de Sandro Dorneles e Luis
Pimentel, Rio de Janeiro/RJ. O festival acontece nos
dias 21, 22 e 23 de agosto em Santo Antônio da
Patrulha/RS. Mais informações na página Especial
Moenda 23 do Portal
www.cantadoresdolitoral.com.br

Troféu Festivais do Brasil

Honrado mais uma vez por representar o paulista
Sergio K.Augusto do maior portal brasileiro
especializado em festivais, serei o responsável pela
entrega oficial do Troféu Festivais do Brasil 2009
categoria Melhor Intérprete dos festivais brasileiros de
2008 à cantora Adriana Sperandir. O ato terá lugar na
noite final (23/08) da Moenda da Canção, antes do
show Nacional de Renato Teixeira.

CDs e DVDs

Já estão disponíveis na Karan Discos os CDs e DVDs
Autorretrato de kleiton & kledir, Armadilha Zen de Zé
Caradípia e os CDs Festivais do Brasil Volume 5 que tem
a participação de Paulinho DiCasa e de Adriana
Sperandir, e Cantadores do Litoral. Adquira os seus.

Todos por uma coisa só

8º BPM
Na noite de segunda-feira
(20), por volta da 20h10min,
Policiais Militares, do 8º Batalhão de Polícia Militar, que
atuam, na guarda externa da
Penitenciaria Modulada de
Osório (PMO), avistaram, nas
proximidades da Guarita 3, dois
indivíduos não identificados,
com mochilas, tentando jogar
drogas e telefones celulares para

o pátio interno do Módulo de
Vivência 3 (Semi-Aberto).
Quando a guarda externa
avistou os indivíduos, informou tal alteração aos agentes
da SUSEPE e efetuou um disparo com munição calibre 12.
Os agentes compareceram,
no
local,
onde
encontraram duas mochilas,
contendo 36 (trinta e seis) telefones celulares, com vários
carregadores e 4 (quatro) ti-

jolos de maconha.
As guarnições do Policiamento Ostensivo, viaturas
prefixo BM 6938, 5679 e 6469,
foram acionada, realizaram buscas, nas imediações, no intuito
de prender os infratores mas não
obtiveram êxito.
O material apreendido foi
recolhido, pelos agentes da
SUSEPE, para ser entregue, na
DP de Osório, para os devidos
registros.

Com esse slogan o Cultuarte, evento que visa unir
manifestações artísticas e culturais como música,
teatro, poesia, artes plásticas, fotografia, acontece no
próximo sábado dia 25, com início às 16 horas no Bar
do Guego. A partir do Sarau de Poesias que já está na
décima segunda edição, e a Jam Session que ocorrem
fequentemente na cidade, agora se juntam todas essas
intervenções culturais, trazendo ainda, discussão,
reflexão, crítica e fruição. Exposição de telas,
fotografias, desenhos de artistas como Cloveci Murici,
Tomas Barti, Haroldo Machado e outros, apresentação
da arte marcial-treino Aikido, Jam Session com
músicos locais e da região, Juliano Guati, Vinicius
Marques, Terence, Cachoeira, Quibb, poesia com
Delalves Costa e Marcelo Kodorna, e muito mais. O
Cultuarte acontece exatamente na data em que se
comemora oficialmente o Dia da Arte e da Cultura.

