Osório abrigará Centro de
Informações Turísticas do Litoral

Um imóvel da Prefeitura de Osório, localizado nas margens da RS
030, ao lado da saída do
Parque de Rodeios Jorge
Dariva, será o local de instalação do Centro de Informações Turísticas do
Litoral Norte. Na manhã
da quarta-feira dia 16, o
Secretário Estadual de
Turismo, Esporte e Lazer,
José Heitor Gulart esteve
em Osório onde foi recebido pelo Prefeito de
Osório, Romildo Bolzan
Júnior, para a realização
da assinatura do protocolo de intenções que dará
início ao projeto. Depois de
visitar com o Secretário

Municipal de Desenvolvimento e Turismo, Jorge
Ramos, alguns pontos turísticos de Osório e conhecer o imóvel que abrigará
o Centro, o secretário
Gulart participou da reunião almoço em que foi realizada assinatura do documento. O evento ocorreu no restaurante localizado ao lado do mirante
que está sendo construído
no Morro da Borússia,
pela Prefeitura de Osório
e que teve a participação
dos prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte – Amlinorte,
presidida pelo prefeito de
Xangri-Lá, Celso Bassani.

*Os
assuntos
mais
comentados da semana são:
tragédias do vendaval,
inundações e alagamentos
estado a fora, CPI do
governo do estado.
*Por falar em governo do
estado, não consigo
entender como tem gente
que não concorda em
investigar. Com abertura
das gravações feitas pela
Polícia
Federal,
a
população
pode
acompanhar o que seu
candidato anda dizendo e
está sendo investigado.
*Esta
semana
a
governadora ao acender a
chama crioula, levantou
uma labareda de fogo,
quase atingiu Yeda, mas
numa boa esquiva, e bom
humor conseguiu se

Na ocasião, Gulart anunciou que os prefeitos do
Litoral Norte podem usar
a folhetaria do Estado
para a divulgação turística dos municípios da região, cabendo a Amlinorte
realizar a produção do material. “Os secretários devem se mobilizar para participarem do material de
divulgação e que faça algo
que possamos sempre estar reeditando”, afirmou
Gulart. Além da folhetaria,
o Estado se comprometeria em disponibilizar estagiários para realizarem o
atendimento no Centro de
Informações Turísticas e
que algo semelhante já
ocorre na fronteira, em
Uruguaiana. O centro de
informações turísticas
deve começar a funcionar
ainda este ano e uma das
intenções é que a cada
semana, um dos 23 municípios do Litoral Norte, divulgue no local o seu artesanato e faça a demonstração das suas atrações
gastronômicas.

defender. Algumas pessoas
comentaram que a fase não
anda boa para nossa
governante.
*Ouvi de um amigo “com a
maré de azar que a
governadora anda, nos
próximos dias fará uma
visita a Osório para uma
sessão de descarrego, com o
Mestre Batuqueiro que
mandou a cervejaria
embora”.
Ra.
rarararararara.
Fui
obrigado a rir.
*Mas vamos deixar as
brincadeiras de lado e
falarmos de coisa séria,
muitas pessoas estão
realmente preocupadas com
a instalação do Pólo Metal
Mecânico de Osório. Segundo
uma senhora “as pessoas que
são contra, porque são
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CANTADORES DO LITORAL NA ASSEMBLÉIA

O grupo “Cantadores
do Litoral” é a atração desta
sexta-feira 18, da Semana
Farroupilha da Assembléia
Legislativa. O show encerra as
comemorações farroupilhas
desta semana com um repertório formado por músicas que falam da cultura da região Litoral
Norte: o folclore, seus pescadores, suas crenças, suas manifestações populares açorianas, seu legado afro. O público
pode apreciar a música
regionalista apresentada pelos
“Cantadores do Litoral” a partir das 19 horas, no Teatro Dante
Barone, e a entrada é gratuita.
O grupo reúne sete músicos,
além de vários participantes
convidados, que atuam para divulgar a cultura litorânea de influências afro-açorianas. Acompanham o grupo os artistas
Cássio Ricardo, (de Osório),
DaCostta (de Osório), Loma (de
Porto Alegre), Mário Tressoldi
(de Tramandaí), Nilton Júnior
(de Santo Antonio da Patru-

lha), Paulo de Campos (de Osório) e Rodrigo Reis (de Cidreira).
Participam especialmente do espetáculo de sexta-feira, o cantor
osoriense Renato Júnior e o cantor de Tramandaí Lúcio Pereira, o
acordeonista Juliano Gonçalves e o maçambiqueiro Paulinho
DiCasa, tocando o folclórico Tambor de Maçambique e apresentando, junto com a Loma, as performances da dança do auto folclórico e religioso afro-gaúcho do Maçambique. Também integram o espetáculo, sob a direção do coreógrafo Robson Cavalheiro, de Tramandaí, quatro casais de dançarinos, trajados com
indumentária açoriana. O espetáculo contará ainda com a exibição
de vídeos e slides de grupos folclóricos de Congadas e
Maçambiques e de invernadas artísticas de Danças dos CTGs do
Litoral Norte, com as coreografias afro-açorianas baseadas nas
músicas do grupo “Cantadores do Litoral”.

Dez municípios contemplados no Projeto Bandas Comunitárias
Dez Municípios foram contemplados com o Projeto Bandas Comunitárias. Conforme ordem de classificação, entre eles ficou Santo Antônio da Patrulha (AMLINORTE).
O projeto, de autoria da FAMURS – Federação das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul e Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social do Estado (SJDS), prevê
a formação de 10 bandas, em Municípios integrantes do Programa Emancipar. - Será
formada uma Banda Comunitária, em cada um dos Municípios, integrada por até 50
estudantes, crianças e adolescentes, entre 10 e 16 anos, em situação de vulnerabilidade
social e proveniente de família de baixa renda – disse a coordenadora da área de Educação, Cultura e Turismo da FAMURS, Tânia Kirst. A área de Educação está comunicando
os Municípios selecionados e solicitando que enviem, até 28 de setembro, a documentação necessária para a assinatura do Termo de Compromisso.

e-mail: rotamenezesjr@bol.com.br

funcionários públicos, ou
empresários que não
precisam de empregos, por
isso
não
querem
desenvolvimento e trabalho
para o povo”.
*Já na pada ria ouvi o
seguinte: “se tivéssemos
r e m é d i o n a fa r m á c i a
pública,
bom
atendimento na rede de
saúde, a cidade sem
buracos, educação abaixo
dos padrões, seria a favor,
m as c o m o e s t á s o u
obrigado a ser contra”.
*Estou aqui transmitindo
alguns pensamentos de
pessoas, minha opinião
pessoal todos já sabem,
sou a favor, mas t emos
q ue m e l h o r a r a l g u m a s
coisas
para
a
comunidade.

*Falando em comunidade
sou obrigado a continuar
falando na buraqueira que
estão as ruas de Osório. Ando
por Capão, Xangri-Lá, Imbé,
Cidreira e Tramandaí,
municípios com bem menos
recursos que o nosso, mas os
buracos abrem e logo são
fechados. Aqui temos
dinheiro
sobrando,
máquinas, usina de asfalto
e mão-de-obra, e a cidade
permanece assim.
*Quem
também
tem
reclamado bastante é quem
mora no interior, as estradas
com a quantidade de chuva

tiveram muitos problemas,
principalmente as que
escoam para a produção.
*Leitor disse que esteve na
prefeitura esta semana, e se
dirigiu até um setor,
chegando
lá
foi
comunicado que estavam
em reunião. Observou no
setor: havia duas salas,
três mesas, seis cadeiras e
onze pessoas na reunião.
Ficou impressionado!
*Depois do que ouvimos
fomos obrigados a lembrar
daquela
música
de
Dominguinhos e Chico
Buarque: “Olha isso aqui
está muito bom, isso aqui
está bom demais, olha quem
ta fora quer entrar, mas
quem ta dentro não sai”...

Frases da semana:
“Estou dos dois lados da mesma mesa”.
“Motorista prevenido vive por dois”.

“De boas intenções, o inferno está cheio”. (De um amigo)

