Eliana Ramos
Essa foi à afirmação do Diretor
do Departamento
de Ensino da Brigada Militar do
Estado, o Coronel
Sérgio Pastl, que
prestigiou a solenidade
de
inauguração da
ETPM/Osório. A
solenidade ocorreu
na
quarta-feira, 21 de
outubro e fixou-se
como mais um momento histórico do
município.
Jornal RevisãoO
que
representa esse
acontecimento
para a BM?
Coronel Pastel- Representa
um
aumento
da
infraestrutura para a formação
de novos quadros de militares e
para especialização, haja vista,
que essa Escola quando não estiver envolvida diretamente
com a formação dos soldados,
que demora no mínimo seis meses ou 1.100 h/aula, também vai
estar envolvida com a especialização. Nós da BM, após a
formação dos soldados, prevista para abril de 2010,
cumpriremos uma programa de
requalificação anual de uma
reciclagem de matérias ligadas
ao nosso ofício de 50 h/aula.
Temos também mais 50 cursos
de especialização voltados aos
nossos quadros, como por
exemplo, Cinotecnia Policial,
que é o uso de cães no policiamento, Direção Policial, Pronto
Socorrismo, Manejo com Abelhas, Captura de Animais,
Proteção da Flora e da Fauna e
Prevenção da Drogadição Infantil. Nós também vamos
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Cel Pastel durante homenagens feitas na solenidade

utilizar essa infraestrutura
para qualificação desses quadros não apenas para o litoral.
Hoje temos aqui em Osório,
soldados em curso, de todos
os rincões do Estado e continuaremos a ter 365 dias por
ano. Também para nós que durante o verão deslocamos
quase três mil militares da BM
para atuar como salva-vidas,
policiais em balneários e policiais rodoviários, significa o
grande aumento da capacidade de basear essas operações
de homens, viaturas, cavalos,
cães, embarcações e aeronaves. Isso vai diminuir em
muito os custos do Estado que
antes tinha de fazer um desembolso
de
locação
de
ambientes.
JR- A formação dos alunos vem minimizar a carência
do efetivo no Estado e oferecer maior segurança à
população?
Coronel Pastel- Certa-

Coronel Pastl junto ao quadro dos fundadores da ETP Osório

mente, como nós temos aqui instalações excelentes e bem
adequadas isso reflete na qualidade do homem e da mulher que
aqui encontra conforto, organização e limpeza. Ele leva para a
vida toda. As pessoas que vem
da comunidade, cujas famílias
nos legam seus filhos e serão
formados aqui, vão levar essa
imagem de segurança e organização por toda a sua vida, vão
transmitir para seus filhos e netos, saudades desse momento
aqui. Também nesse momento
eles têm de estagiar para demonstrar aos instrutores que os
conhecimentos e habilidades
ministradas foram assimilados.
Isso eles fazem no entorno, na
cidade de Osório e dos municípios. Diretamente há um
aumento do nível de segurança
pública. Também estabelecem
laços afetivos e sociais com as
pessoas da comunidade, eles
andam uniformizados, vão às
compras, às atividades de lazer.
Faz com que tenhamos sempre
mais 200 ou 240 soldados aqui
vivendo durante o ano. Certamente Osório passa a ser uma das
cidades mais seguras do RS, nesse momento.
JR- Essa data é histórica e
gratificante para o Diretor de
Ensino da BM RS?
Coronel Pastel- Todo mundo gosta de ver uma obra
realizada. Essa Escola é sonhada
há mais de 20 anos na oficialidade da BM. A oficialidade luta há
mais de cincos anos para esse
empreendimento e encontrou
no seio da Prefeitura, do Poder
legislativo, Poder Judiciário,
Ministério
Público,
empresariado e na comunidade
geral o apoio. Certamente é um
momento de satisfação para todos os 25 mil brigadianos
gaúchos e principalmebte para
Osório.

Osório estará representada na Feira da Música do Sul
de 19 a 22 de novembro na cidade de Novo Hamburgo/RS,
nos pavilhões da FENAC. Além dos shows escolhidos pela
organização do evento - Cia A3, Tribo Maçambiqueira
e Cantadores do Litoral - que acontecem no sábado, dia
21, a partir das 19 horas, teremos a presença e a exposição
de produtos culturais de muitos músicos, compositores e
produtores da cidade participando das palestras e fazendo
contatos e negócios relativos ao mercado musical em um
estande reservado para as Secretarias de Cultura e Turismo de Osório, além de um estande comercial da loja e
banda Roll Over Instrumentos Musicais que também estará divulgando e promovendo a música de Osório. A Feira
da Música do Sul tem entre seus patrocinadores a
PETROBRAS.

Adriana recebe o
Troféu Festivais do Brasil

Entreguei à cantora Adriana Sperandir, Melhor Intérprete 2009, o Troféu Festivais do Brasil em
solenidade realizada no Auditório da FACOS por ocasião da
mobilização dos músicos na Etapa Osório do Circuito Gaúcho de Música para a preparação de sua
representatividade na Feira da Música do Sul que acontece de 19 a 22 de novembro de 2009 na cidade de Novo
Hamburgo/RS, nos pavilhões da FENAC. Na presença de
Santiago Neto e do Vereador Denilson da Silva
(organizadores do evento), do Prefeito Municipal, da Secretária de Cultura, de Enzo e Rodrigo e de muitos outros
músicos - representando o paulista Sérgio K.Augusto,
Diretor do Portal Festivais do Brasil - enfatizei a importância do prêmio que destaca os principais nomes nacionais
entre os participantes dos maiores festivais de música do
país, dizendo que: “Mais do que premiar, esse troféu tem a
relevante função de reconhecer o trabalho de músicos, compositores, intérpretes, organizadores e produtores que
levam adiante a bandeira dos festivais de música que acontecem anualmente por todo o Brasil, abrindo importantes
espaços para difusão da música popular, independente de
regionalismos, estilos ou tendências, e que realizam o grande sonho de se fazer cultura neste nosso país”.

Feira Música Brasil

Saiu a lista dos 24 artistas e grupos selecionados para
os shows da Feira Música Brasil que acontece em dezembro
em Pernambuco. Nenhum é do Rio Grande do Sul (?).

Entretanto, em Botucatu/SP

Mas, no VI Botucanto que está acontecendo de 4 a 8 de
novembro, dos cinco shows selecionados, dois são do RS: o
show de Música Regional Paixão de Viola e Tambor com
o Grupo Chão de Areia de Tramandaí e o Show de Música
I n s t r u m e n t a l
Milongaço com Maurício Marques de
Porto Alegre.

Pedroca

Aluno do DaCostta
na
Rima,
Pedro
Arthur Peretto, 6
anos, é um dos “grandes
bateristas” que estará
fazendo parte do recital
e dos shows de fim de
ano da “Galerinha do
Rock da Rima”.

