DIVULGAÇÃO

Na sexta-feira (16) a prefeitura municipal fez a entrega de
duas casas para moradores inscritos
na
Secretaria
de
Habitação. A vereadora Belinha,
juntamente com o vereador
Valério dos Anjos, acompanharam a comitiva formada pelo
prefeito Romildo Bolzan Jr,
vice-prefeito Kalu, além de secretários
municipais
e
autoridades da cidade vizinha de
Tramandaí.
O primeiro felizardo foi o
morador da Rua Osvaldo Bastos,
Sérgio Oliveira Gomes, o
Serginho. A emoção tomou conta de todos na entrega da chave
da nova casa, já que veio a contemplar uma longa batalha de
Serginho. Já a segunda moradora contemplada foi Andréia
Flores, da Av. General Osório.
As casas entregues, de 32m²
têm um custo para a prefeitura
de R$ 15 mil e é utilizada mãode-obra de apenados da
Penitenciária Modulada. Para
ganhar a reforma ou uma casa
nova, é necessário estar cadastrado na prefeitura municipal,
ser morador de Osório há cinco
anos e comprovar a necessidade do benefício.

O Presidente
do Centro Empresarial de Osório,
Joel Veira Dadda
fez a entrega das
camisetas da ação
Tribos do Programa
Parceiros
Jovens Voluntários da Parceiros
Voluntários , o
grupo de jovens
desenvolve atividades voltadas ao
meio ambiente coordenados pelas
professoras Iara
Bobsin e Flávia
Ferri. Além de terem um papel
social importante
dentro da escola,
os alunos praticam
sua cidadania e
desenvolvem características de
liderança, trabalho em grupo e
empreededorismo.
A
mobilização enriquece o aluno,
o professor e a escola já que a
cultura do trabalho voluntário
fortalece a corrente do bem e
tem um papel multiplicador fa-

Recital-show

A Rima vai
apresentar no final
do ano, um recital
diferente dos já
produzidos pela
academia. Será um
show somente com
alunos de 8 a 11
anos de idade. São
guitarristas,
baixistas, bateristas,
tecladistas
cantores e cantoras que já se preparam para um futuro brilhante com domínio
e conhecimento musical. É mais uma geração de músicos
competentes que estão sendo formados pela Rima, como
muitos outros que já surgiram durante esses vinte anos de
ensino musical de verdade no Litoral Norte/RS.

A constante renovação
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O trabalho didático e os ensaios dessa
“nova galera da Rima”
está sendo feito também por uma geração
nova de monitores
formados pela academia. Henrique Rios,
Diego Pessoa e Cattulo
de Campos, são os
monitores responsáveis pelos grupos de
cordas (guitarra, violão, e baixo); Celso Barrufi Júnior é o
monitor de teclados, Aline Monteiro é a monitora de técnica vocal e o DaCostta, monitor de bateria. Todos, sob a
coordenação do Cattulo, além de ministrarem as aulas individuais, acompanham os ensaios da galerinha.

Festival em SP

Com o apoio da JUVESA VEÍCULOS, representando o
Rio Grande do Sul, Adriano e Adriana Sperandir estarão neste final de semana em São José do Rio Preto/SP participando
do 5º FEM – Festival de Música Popular “Vinícius Nucci
Cucolichio”, junto com nada mais, nada menos que Marinho
San (MG), Carlos Gomes e Ivânia Catharina (SP), Pedro
Viáfora (SP), Zebeto Correa (MG), Zé Alexandre (RJ), Junior
Caçári (RR), Djalma Chaves (MA) e Márcia Tauil (DF). Adriana
interpreta a música Rendeira de Adriano Sperandir (Osório)
e Ivan Therra (Cidreira).

Cruzando o Pampa

zendo uma sociedade mais
justa, mais consciente de seus
direitos e deveres e acima de
tudo mais cidadã.
Tribo
Amigos
do
Pátio:Andrielli, Bruno,
Jéferson, José Henrique,

Keila, Lara, Rafael, Tábata,
Alecsander,
Bruno
Espíndola,
Evandro,
Gianderson,
Gustavo,
Monique, Willian, Alana,
Bianca, Bruna, Gabriela e
Luan.

ArteSesc apresenta na Semana do
Comerciário o esp e t á c u l o
instrumental Cruzando o Pampa
com
o
acordeonista
Luciano
Maia,
acompanhado por
Paulinho Fagundes
(guitarras)
e
Marquinhos
Fê
(bateria). Com circulação de 27 a 30
de outubro nas cidades de Guaíba,
Tramandaí, Torres e Osório. Aqui, o show acontece dia 30,
às 20 horas, no auditório da FACOS (Rua 24 de Maio, 141). A
promoção é do SESC/RS. Imperdível!!!

