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ASCOM
Empresários e autoridades
tiveram a oportunidade de participar
da
reunião
de
apresentação do Projeto Vento
do grupo empresarial Süd Metal sobre a possível instalação
de um Polo Metal Mecânico na
cidade de Osório. A reunião
ocorreu na noite de quinta-feira, (27), no auditório da Facos
e foi organizada pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
e Turismo com o apoio do Centro Empresarial de Osório.
Na apresentação do projeto, o tataraneto do fundador da
Fundição Becker e gerente geral de vendas do grupo,
Alessandro Becker, relatou, aos
presentes, todo o potencial e
credibilidade do grupo no mercado, mostrando todas as
empresas que são suas clientes
e para as quais vendem as suas
peças.
O vice-presidente da empresa, Octávio Teichmann,
apresentou os dados econômicos da empresa e o objetivo da
vinda para Osório. “O nosso objetivo principal de vir aqui, não
é uma questão de convencimento, mas sim de esclarecimento
desse projeto. Dentro do nosso
planejamento estratégico, a instalação do mesmo grupo de
empresas, num só local, é uma
condição fundamental para a
nossa
empresa”,
relatou
Teichmann.
Sobre os motivos para escolher a cidade ele considera a
localização da cidade estratégica. “O município de Osório
reúne todas as condições de ajudar
nessa
nossa
competitividade, desde a questão
da
infraestrutura,
envolvendo a parte de energia,
a parte de localização. A nossa
intenção é esclarecer a população porque, acima de tudo, nós
queremos ser bem-vindos”, afirmou Teichmann.
Após a apresentação, as
pessoas presentes puderam encaminhar perguntas para a mesa
diretiva formada pelo Prefeito
de Osório Romildo Bolzan
Júnior, o Secretário Municipal
de Desenvolvimento e Turismo,
Jorge Ramos, o Diretor da
Facos, Adelar Hengemühle, o
presidente do Centro Empresarial de Osório, Joel Dada, o
supervisor de meio ambiente do
grupo SüdMetal, Atilano Machado, o engenheiro da empresa
Emílio Becker e o consultor de
meio
ambiente,
Paulo
Lanschnit.
Uma das questões abordadas foi o impacto ambiental do

Cantadores na Expointer
Neste sábado, dia 5, às 17 horas tem show do Grupo
Cantadores do Litoral no palco principal da EXPOINTER.
DaCostta, Cassio Ricardo, Loma, Mário Tressoldi, Nilton
Júnior, Paulo de Campos e Rodrigo Reis apresentam, neste
espetáculo, o repertório do primeiro CD do grupo. Numa
promoção conjunta do Instituto Estadual de Música e da
Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.

projeto que foi respondida
com propriedade pelo consultor da empresa, esclarecendo
que não existe emissão gasosa e todos os resíduos são
tratados dentro da própria
empresa. Outra questão foi em
relação as vagas de trabalho e
mão-de-obra qualificada e a
empresa respondeu que de 70
a 80% dos trabalhadores seriam da nossa região, o restante,
provavelmente, seriam de
funcionários que viriam junto
com a empresa.
No projeto, serão abertas
2.000 mil vagas de trabalho
direto e outras 3.800 de vagas indiretas, através da
terceirização de serviços.
Para o Prefeito de Osório,
Romildo Bolzan Júnior, o município
está
tendo
a
oportunidade de incrementar
a economia da cidade. “Nós temos aqui, um fato único, que
é capaz de dar uma nova vertente econômica para o
município de Osório e que
está em nossas mãos, se nós
tivermos a capacidade de interpretar todo esse momento
e fazer tudo aquilo certinho,

Prefeito e autoridades na mesa

nós vamos ter, talvez aqui, um
grande empreendimento, com
grandes repercussões para toda
a população de Osório, para todos os segmentos: setor
universitário, comércio, para o
setor de formação de nível técnico, dos serviços, enfim, nós
temos uma possibilidade enorme a partir dessa discussão”,
afirmou o Prefeito.
O Secretário de Desenvolvimento e Turismo, Jorge Ramos,
fez uma avaliação positiva da
reunião. “Foi excelente, as pessoas que estavam na reunião
eram de representatividade, formadores de opinião. A empresa
veio com o intuito de esclarecer
e não convencer”, afirmou o Secretário.
Nas próximas semanas, vai
ocorrer uma audiência pública,
uma reunião aberta à população
de Osório sobre o projeto, com
a apresentação dos representantes do grupo Süd Metal. Quem
quiser encaminhar perguntas
para a SüdMetal sobre o projeto
de instalação do polo, pode fazêlo pelos endereços eletrônicos
da empresa no site da Prefeitura: www.osorio.rs.gov.br.

Palcos da vida

Já estão confirmadas, pela TVE (programa Palcos da
Vida) e pela TV Assembleia, as gravações do Espetáculo do
Grupo Cantadores do Litoral promovido pelo Sarau no Solar. Esse show que marcará o encerramento da programação
da Semana Farroupilha na Assembleia Legislativa do RS,
acontece às 18h30min do dia 18 de setembro no Auditório
Dante Barone e será também o principal evento de lançamento do CD Cantadores do Litoral, projeto patrocinado pela
Petrobras, dentre uma série de apresentações, já programadas até o final deste ano, com esse objetivo. Em Porto Alegre
participam também como convidados os cantores Renato
Júnior e Lúcio Pereira e o acordeonista Juliano Gonçalves,
além de um grupo de quatro casais de dançarinos sob a direção do coreógrafo Robson Cavalheiro. Depois do show, a
Direção Técnica do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, estará recepcionando o grupo Cantadores do Litoral e
seus convidados para um jantar no Galpão Crioulo do IGTF
no Parque Harmonia. A divulgação do CD e do espetáculo
estão a cargo da A3 Mãos Produtora, Fala Brasil e Sarau no
Solar.

As coisas boas da Moenda

Mesmo sem lotar, apesar de entrar muita gente
somente na hora dos shows, a programação de
espetáculos da Moenda foi muito boa: Comparsa
Elétrica com Pirisca Grecco na sexta, Show Pouca
Vogal com Humberto Gessinger e Duca Leindecker no
sábado e o espetáculo de Renato Teixeira no domingo
foram belas e competentes atrações. Houve ainda
os pequenos shows de abertura que apresentaram
a Orquestra Gaúcha de Viola Caipira de Sapiranga, com
cinquenta violas no palco e a homenagem ao flautista
Plauto Cruz que se apresentou acompanhado de Beto
Bollo, um momento emocionante. Bons momentos
aconteceram também no palco externo por onde
passaram vários grupos locais e da região.

Encontros e reencontros

Público na reunião

Positiva também foi a reativação do “Bar dos Músicos”
nos bastidores do palco da Moenda. Lá encontrei e
reencontrei, como em todos os anos, grandes amigos
entre os artistas e imprensa presentes. O mineiro Zebeto
Correa, cuja amizade se consolida cada vez com mais
intensidade; meu querido e velho parceiro Airton
Pimentel; um ex-colega de faculdade que estava em
Portugal, o Zé Ramos; Plauto Cruz e Beto Bollo; Pirisca;
Samuka, o engenheiro de som Egon Alscher e o criativo
iluminador Gerry Marquês; Claudinir Müller, Daniel
Alamon e Odilon Ramos da Rádio Itapuí, Alexandre
Fernandes da Rádio 98.1 Fm – Comunitária; Hillo Paim, da
Rádio Universidade de Santa Maria; Mauro Moraes, Victor
Hugo, Erlon Péricles e tantos outros.

