Os trabalhos deverão iniciar em setembro acredita o Ten. cel Fraga
ASCOM

A Escola Técnica
de Polícia Militar de
Osório já está sendo
preparada para iniciar as suas aulas no
mês de setembro.
Existem apenas três
escolas técnicas de
polícia militar em
todo o Estado, uma
em Montenegro, outra em Santa Maria e,
agora, em Osório. O
Comitiva da Brigada Militar participou
Prefeito de Osório,
em Exercício, Luiz
Gomes Anflor, recebeu, em seu sempre em funcionamento.
gabinete, na tarde da quinta-feiConforme informou o Sera, (30), a visita do Diretor do cretário de Administração do
Departamento de Ensino da Bri- Município, Valdionor da Cosgada Militar do Estado, o ta, presente no encontro, o
Coronel Sérgio Pastl.
Município já repassou cerca
Na ocasião, o Coronel Pastl de 188 mil reais para a Brigada
agradeceu o investimento do Militar para a instalação da
Município de Osório na criação Escola Técnica de Polícia Milida Escola Técnica de Polícia Mi- tar. O valor total do
litar em Osório – ETPM/OS, que investimento, pela cidade,
já está sendo preparada para para a criação da escola, será
iniciar as suas aulas em setem- de 300 mil reais.
bro deste ano. “Para nós é muito
Ainda estavam presentes
importante essa ajuda inicial. no encontro o Assessor de GaCom certeza, a comunidade de binete, o Coronel Luiz
Osório vai ganhar muito”, afir- Fernando Spalding, o Comanmou o Coronel Pastl que ainda dante do Comando Regional
acrescentou que a escola vai ofe- de Policiamento Extensivo,
recer cursos de reciclagem Coronel Péricles Brasil Álvacomo salva-vidas, tiro, defesa res, o Comandante da ETPM/
pessoal, direção defensiva, en- OS, o Tenente Coronel Fraga,
tre
outros,
para
os o chefe da Logística e Orçacomponentes da Brigada, fazen- mento da Diretoria de Ensino,
do com que a escola esteja Major Damasceno, o chefe da
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Primeiro show do Largo com a nova cobertura lança o CD dos Cantadores do Litoral

de reunião com o vice-prefeito
seção de ensino em Osório, Capitão Winck, o Subcomandante
do 8º BPM, Capitão Valdeci e o
chefe da seção administrativa, o
Tenente Alencar.
O decreto que oficializou a
criação da Escola Técnica de
Polícia Militar em Osório foi publicado no Diário Oficial do
Estado no dia 1º de julho deste
ano. A escola será de ensino
médio e poderá formar soldados, sargentos e tenentes e vai
funcionar junto ao 8º Batalhão
da Polícia Militar, localizado na
BR 101, em Osório. A previsão é
que a 1ª turma inicie as aulas em
setembro, deste ano, e tenha
240 alunos. Uma das principais
melhorias para a região será o
aumento do efetivo durante a
formação, ampliando a segurança para a população. A equipe
da ETPM/OS já está trabalhando de forma intensificada.

A Secretaria Municipal da Cultura e a
c o m i s s ã o
organizadora da Semana da Pátria,
elegeram, na terçafeira (28), a logo arte
vencedora do evento
que estará estampada em camisetas,
folders e demais materiais de divulgação.
A vencedora do
concurso foi à estudante de Atlântida
Sul, da Escola Municipal de Ensino
Fundamental José
Paulo da Silva, Débora Andressa Alves da
Silva, aluna da 4ª séLogo da Semana da Pátria é obra da aluna Débora, de Atlântida Sul
rie.
O tema nacional da Semana o tema Proteja o Meio ambi- comissão que elegeu o melhor
da Pátria, este ano, será a Ama- ente.
Participaram
do desenho foi composta por 12
zônia, respeitando a temática, a concurso alunos de 1ª a 4ª sé- pessoas.
estudante fez um desenho com ries de 96 escolas de Osório. A

“Num espaço especial
para eventos culturais, o
que deve ser enfatizada é a
cultura.” Com essa visão e
argumentação a ex-diretora
de cultura Mailor kingeski
sugeriu à Secretária Municipal de Cultura Tâmara
Carniel e ao Prefeito
Romildo Bolzan, que fosse
feita a inauguração da cobertura translúcida do
Largo Sônia Chemale (Largo
Capa do CD
dos Estudantes), com um
espetáculo do Grupo Cantadores do Litoral. A sugestão foi
acatada e o grupo contratado para que no dia 21 de agosto,
a partir das 19h30min realize o show que também servirá
como registro de lançamento do primeiro CD recém gravado.
O espetáculo se inicia logo após a um breve
ato de inauguração,
mostrando o repertório
do disco que contém,
entre outras músicas, os
clássicos litorâneos já
consagrados nos festivais, nas coreografias
Cobertura translúcida do largo das Invernadas de Danças e nos shows de
músicos litorâneos, como Um Canto à Terra de Cláudio
Martins e Carlos Catuípe, Parentes na África de Cao Guimarães, Ventre Livre, Galpão Açoriano, Aporte, Palamenta ,
Tropeiros do Divino e Cantigas de Mar, todas de Ivo Ladislau
e Catuipe, Destino navegante de Anddré Sallazar , Mãe
D’Água de Kiko Moraes e Tainha do Maricá de Mauro
Moraes.
O disco foi produzido, arranjado e dirigido pelos integrantes do grupo, além de ter sido também gravado em
estúdio próprio na cidade de Tramandaí, onde foram aplicados os recursos captados na aquisição de equipamentos
de última geração, e lançado com o selo RIMADISCOS que
pertence ao Grupo. O que está perfeitamente enquadrado
nos objetivos de continuidade e sustentabilidade dos programas culturais de patrocínio da PETROBRAS. E que valeu
a citação nas aulas do Curso Superior de Produção
Fonográfica Musical na Universidade Católica de Pelotas
pelo professor e engenheiro eletro-acústico Marcos Abreu
que masterizou o CD citando a alta qualidade alcançada por
um Projeto completo e independente.
Loma, DaCostta,
Cassio Ricardo, Mário
Tressoldi, Nilton Júnior,
Paulo de Campos e
Rodrigo
Reis,
os
Cantadores do Litoral,
mostram, numa linguagem pop e universal a
música litorânea de influência afro-açoriana
fortemente manifestada
nesta região. Neste espetáculo, poderão estar
Cantadores do Litoral
junto com o grupo Renato Júnior, Fábio Duka e Juliano Gonçalves.
Portanto, dia 21 sexta-feira, 19h30min no Largo Sônia
Chemale, centro de Osório, o espetáculo de inauguração da
Cobertura translúcida com os Cantadores do Litoral. Não
perca!

