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A música do Litoral Norte
Numa cortesia de MPB.com que disponibila este player, ouça o som
do Litoral. Vários grupos do Movimento Cultural de Compositores,
Intérpretes e Pesquisadores da Música Litorânea, estarão mostrando
as suas músicas neste espaço. Tambores de Dandara (de Adriano
Sperandir e Jaime Vaz Brasil) com Adriana Seperandir e Cia A3;
Coração Afro-açoriano (de Edison Vieira, Cláudio Amaro e Dany
DK) com o Grupo Status; Canoeiro (de Paulo Cézar Oliveira- PC e
Paulinho DiCasa) com Paulinho DiCasa e Tribo Maçambiqueira;
Tainha do Maricá (de Mauro Moraes), ao vivo em 2003 com
Renato Júnior e Cantadores do Litoral, também do mesmo show
ao vivo, Parentes na África (de Cao Guimarães) com Loma e
Cantadores do Litoral; A Moenda e o Tempo (de Mário Simas,
Chico Saga e Mário Tressoldi) com o Grupo Chão de Areia; Santa
de Luz ( de Jociel Lima) com Jociel e o Grupo Kikumbi e Rei
Menino (de Carlos Catuípe e Ivo Ladislau) com Cléa Gomes e
Catuípe são as primeiras. Breve serão mais, muitas mais. Então

LIGUE O SOM !

30 de junho - Staccatos 44/2009

...

Veja o novo site do Grupo Cantadores do Litoral (cliq

Ano VIII nº 674

Autorretrato
Ainda vai demorar até que todos adaptem seus computadores à nova ortografia. Por isso, na edição anterior
da minha coluna no Jornal Revisão, o título do tópico que anunciava o novo CD e DVD de kleiton & Kledir foi
“corrigido pelo word” para a forma antiga, confundindo os diagramadores daquela coluna. Então fica aqui o
alerta: não confiem nas correções de seus computadores, a não ser que já os tenham atualizado.
Moenda
Até dia 10 de julho, ainda podem ser feitas inscrições para a 23ª Moenda da Canção de Santo Antonio da
Patrulha. A triagem do festival acontece nos dias 17 e 18 de julho e as apresentações das dezoito finalistas
nos dias 21, 22 e 23 de agosto. O regulamento e a ficha de inscrição são encontrados nos sites
www.cantadoresdolitoral.com.br/e/m/m23/m23.htm e www.moendadacancao.com.br Remeter para:
Moenda da Canção - Rua Bolívia, s/n°, Caixa Postal 85, Santo Antônio da Patrulha/RS,CEP 95500-000 ou,
aqui em Osório, entregar na Academia de Música Rima-aperfeiçoamento na Avenida Jorge Dariva, 600.
Baguta
Voltando e já fixando a sua programação de música ao vivo com “rodízio de artistas” da região o Baguta
Bistrô apresenta nesta sexta, dia 3, Gustavo Ribeiro (voz e violão).
CD
Pequeno detalhe visual no CD dos Cantadores do Litoral retarda a sua chegada por mais uma semana.
29 de junho- Staccatos 43/2009

Ano VIII nº 673

Enfim, um coral
Acabei de assistir o Coral Municipal de Tramandai em seu Recital de Meio de Ano, edição 2009. Esta
apresentação faz parte também da programação cultural da Festa do Peixe. Com um repertório de MPB e
MPG, enfatizando ainda a música do Litoral Norte e fazendo uma pequena incursão ao clássico, o Coral de
Tramandaí, regido por Mário Tressoldi, não completou ainda dois anos, mas as sopranos Andreza Kaiser,
Clarice Pietczak, Danieli Trojakc, Karla Lopes, Littiele Pinheiro, Marília Fogaça, Milena de Mello, Niége
Pinheiro e Paola Gonzáles; as contraltos Carolina Gonçalves, Danieli Mertens, Eliana Xavier, Marcia Santos,
Marcela Terssoldi, Tassiane Netto, Thaís villas Boas, Vivian Backer, Vanessa Kudla e Zélia Netto; os tenores
André Villas Boas, Daniel Ortega, Deolcides Gonçalves, Edson Bigorenski, Felipe Mertens, Gustavo Rosa,
Jeferson Leal e Pedro carvalho; e os baixos Alessandry Barbieri, Ed Oliveira e Gilmar Batista cantam como
se juntos estivessem há muito tempo um repertório afinado, com arranjos de difícil execução, com boa
dinâmica e expressão e movimentação cênica. Enfim, um Coral! Participou como convidado neste recital o
pianista Maikel Luz. Parabéns ao Departamento de Cultura da Prefeitura de Tramandaí que apóia, investe e
torna possível este competente coral.
Festival estudantil chega a sua 17ª edição
Mantendo as suas características de jovialidade, alegria, participação e vibração, com apresentação do
comunicador da Rádio Atlântida, Marcelo Menezes, o 17º Canto Livre do Marquês (Calimar) foi realizado
no dia 26 de junho, quando concorreram oito músicas pela Escola Marquês de Herval e oito pela Faculdade
Cenecista de Osório.
Os avaliadores Adriana Sperandir, Ismael Figueiredo Teixeira, Joel Dadda, Rosane Fogliarini e Samuel
Garbrecht indicaram os vencedores em cada segmento, além do Melhor Intérprete, Glaucius da Cruz
Marques, e do Melhor Instrumentista, Yuri Corrêa.
Entre as oito músicas do Marquês - Tudo pode mudar (NR 21), Não diga nunca mais (TS 41), Final feliz (EM
11), Segura estou (NR 11), Nós dois (NR 41), Nosso lugar (TS 21), Ninguém ta nem aí (EM 31) e Good Bye
(NR 31) - as vencedoras foram em primeiro lugar, Nosso lugar, composta por Francis Valle e interpretada
por Lucas Rosa de Oliveira; em segundo lugar, Segura estou, composta e interpretada por Denise Cristiane
Makewitz; em terceiro lugar, Ninguém tá nem aí, composta e interpretada por João Ernesto Moraes o
“Bola Beat Box".
Já, entre as músicas da FACOS - Força do vento (Computação/1ºsem), O teatro do bem e do mal
(Geografia/8ºsem), Este é meu Pinhal (Computação/4ºsem), Nunca escreveram uma canção pra mim
(Educação Física/6ºsem), O olhar (Ed.Física/5ºsem), Já não importa mais (Administração/7ºsem), Na rotina
do sol (Computação/5ºsem) e Libido hi lex (Direito/3ºsem) – as destacadas foram em primeiro lugar, O
olhar, composta e interpretada por Glaucius da Cruz Marques; em segundo lugar, Nunca escreveram uma
canção pra mim, composta e interpretada por Queila Machado Sarmento; e em terceiro lugar, Libido hi
Lex, composta e interpretada por Silônio José Viana.
O coordenador do evento, professor Emilio Bestetti, informou ainda que foram premiadas também a
Música Mais Popular, Segura estou, e a Melhor Torcida que foi a do Curso Normal (NR11), e que a banda
Natasha For Life, formada por ex-alunos, fez o show de intervalo.
O Calimar deve ser o festival estudantil de maior longevidade. Sugiro uma pesquisa e confirmação desse
fato pelos seus organizadores. Pois, não tenho lembrança de um evento do gênero que se mantivesse por
tanto tempo.
26 de junho - Staccatos 42/2009

Ano VIII nº 672

17º Calimar
A partir deste ano o professor Emilio Bestetti e
professora Camila são os novos coordenadores do
Calimar que se realiza hoje, sexta, 26, a partir das
20 horas. Com mais de quinze músicas inéditas
inscritas (neste ano não haverá música cover), os
concorrentes estão habilitados a ganhar, além dos
prêmios em dinheiro e troféus, espaço na
programação da Rádio Atlântida desde que se

encaixarem no perfil musical da programação da
emissora.

20 de junho - Staccatos 41/2009

Ano VIII nº 671

Um mês cheio de lançamentos de CDs e DVDs

Autorretrato
Começam a ser distribuidos hoje pela Som Livre em todo o Brasil o CD e o DVD Autorretrato de
Kleiton & Kledir. A produção é do americano Paul Ralphes com direção de Edson Erdmann. Com todas as
músicas inéditas figuram entre outras Ao Sabor do Vento, História de Amor, Pelotas, Na Correnteza
do Rio e Polca Loca. Até o dia 30 de junho a Som Livre pretende que todas as regiões do Brasil estejam
atendidas tanto com o CD como com o DVD de Kleiton & Kledir disponível para aquisição.

17 de junho - Staccatos 40/2009

Ano VIII nº 670

CD Cantadores do Litoral
Com data e local de lançamento ainda indefinidos, chega nesta semana o CD Cantadores do Litoral. O
disco, que tem o patrocínio da PETROBRAS, traz uma seleção de músicas litorâneas apresentadas em
festivais do Rio Grande do Sul como Moenda da Canção de Santo Antonio da Patrulha (8 músicas), Califórnia
da Canção de

Uruguaiana, Rio Grande Canta os Açores, Festival do Litoral Norte,
Reponte de São Lourenço do Sul, Escaramuça de Triunfo e Tafona da
Canção de Osório (4 músicas) . Com a participação dos convidados
Renato Júnior que interpreta Tainha do Maricá, de Juliano
Gonçalves no acordeão e de Lúcio Pereira que interpreta Galpão
Açoriano, o CD - gravado em estúdio próprio por Cássio Ricardo,
DaCostta, Loma, Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo de
campos e Rodrigo Reis, os Cantadores do Litoral - tem ainda Um
Canto à Terra, Destino Navegante, Ventre Livre, Cantigas de Mar,
Mãe D’água, Palamenta, Aporte, Cantador do Litoral, Tropeiros do
Divino, Parentes na África, Procissão do Divino, (In)Terno de Reis e
Sabenças. O CD estará disponível nas lojas especializadas e na RIMA
a partir da próxima semana.

Raizinha de Santo Antônio da Patrulha

De 14 a 19 de junho está acontecendo Raizinha de Santo Antônio da Patrulha. Em parceria com a Associação
de Estudos Culturais e Comissão Nacional de Folclore, os historiadores Pascoalino Ribeiro e Marina
Raymundo, participam do Raizinha com o tema Ternos de Reis em Osório hoje, dia 17 de junho. A
pesquisa que ainda está em andamento trata em registrar grupos antigos e atuais que praticam esta cultura
folclórica.

Apresentações
A convite do Grupo RCC da Igreja Católica, o Programa AABB-Comunidade apresentou suas danças junto
com os Jovens do RCC, na festa junina que aconteceu no sábado, dia de São Antonio, no Salão Paroquial. A
mesma coreografia será apresentada também no “Arraial do Programa AABB-Comunidade” no dia 2 de
junho a partir das 13h30min com muita dança, música jogos e brincadeiras.
09 de junho - Staccatos 39/2009

Está chegando

Ano VIII nº 669

O CD Festivais do Brasil Volume 5 terá lançamento no dia 26 de
julho no Villágio Café em São Paulo. A data também marca a
comemoração dos dez anos do Site Festivais do Brasil, o maior
portal brasileiro especializado em festivais.
Este quinto CD tem a participação de dois grupos do Rio Grande do
Sul, mais específicamente de Osório: Paulinho DiCasa e Tribo
Maçambiqueira com a música Canoeiro de Paulo Cezar Oliveira (PC)
e Paulinho DiCasa; e ainda de Adriana Seperandir e Cia A3 com a
música Rendeira de Adriano Sperandir e Ivan Therra. Além deles,
fazem parte do CD Festivais do Brasil volune 5, artistas de vários
estados brasileiros: Aldy Carvalho de Pernambuco, Batista dos Santos
de São Paulo, Djalma Chaves do Maranhão, José Airton da Bahia,
Marcelo Goes de São Paulo, Marta Nascimento da Paraiba, Marinho
San de Minas Gerais, Mário Vivas do Rio de Janeiro, Adriano Santhana
e Tiago Rocha da Bahia, Edson Carvalho de São Paulo, Jane Santhana
do Distrito Federal, Laécio Beethoven da Bahia, Carlos Sangab de São
Paulo.

Festival em Brasília
Duas músicas de compositores do Litoral Norte estão classificadas para o 1º Festival Pampa e Cerrado
que acontecerá em Brasília/DF neste final de semana, dias 11, 12 e 13 de junho: Quem Somos Nós de
Carlos Catuípe, interpretada por ele e pelo Grupo Chão de Areia e Sovéu Curto de Heleno Cardeal e Pedro
Guerra.
Julian e Juliano alargando fronteiras
De quarta a domingo a banda Julian e Juliano e Só Vanerão formada por Cássio Ricardo na guitarra,
DaCostta na bateria, Diego Pessoa no contrabaixo, Juninho(Julian) no violão e voz e Juliano Gonçalves
no acordeão e voz, cumprem um intenso roteiro de shows e bailes em Montenegro, Novo Hamburgo,
Uruguaiana, Quarai, e Palmares do Sul.
Baguta Bistrô
Mesmo com o Largo Sonia Chemale ainda em obras de reforma o Baguta Bistrô reabre nesta sexta – dia
dos namorados – apresentando Fabinho Camargo e Giordano Barbieri, com convites antecipados a
R$40,00 o casal e reservas pelos telefones 98920490 e 81958553.
Interlagos Grill
Jantar Dançante do Dia dos Namorados, sexta-feira a partir das 21 horas com show e música para dançar do
Grupo Garotos da Noite com bifett a R$20,00 por pessoa. O Interlagos Grill fica na Rua João Sarmento,
1030, junto ao Clube Sulbrasileiro. Reservas 36637504.
Santa Helena Grill
Com um Bifett de alto nível, o Santa Helena Grill (Getúlio Vargas, 1400) também apresenta programação
especial para o Dia dos Namorados com o pianista Giovani Barbieri de Santo Antonio da Patrulha.
Reservas pelo telefone 36012155.
02 de junho - Staccatos 38/2009

Ano VIII nº 668

Mais gaúchos no Viola
Além de Villela e Nilton Ferreira, já classificados, agora o Grupo Voz, ficou em primeiro lugar na categoria
regional com a música Girou, Febril. O trio é de Santa Maria/RS mas atualmente vive em São Paulo.
Participando pela primeira vez do Viola de Todos os Cantos, eles levantaram o público de mais 6 mil pessoas
que compareceram na eliminatória de São Carlos. Mas, neste final de semana em Limeira, tem o Grupo
Chão de Areia de Tramandaí/RS que participa pela sétima vez do festival. A final do Viola de Todos os
Cantos é no dia 13 de junho em Araraquara/SP e pode ter a presença de Renato Júnior.
Dia 12
O dia 12 de junho – Dia dos Namorados - é esperado com programações especiais nos Restaurantes de
Osório. O Interlagos Grill e o Santa Helena Grill oferecem Jantares Dançantes com música ao vivo.
Mas, a boa notícia é que o Baguta Bistrô reabre - depois de muito tempo fechado por causa das obras da
cobertura do Largo do Estudantes - apresentando Fabinho Camargo e Giordano Barbieri, com convites
antecipados a R$40,00 e reservas pelos telefones 98920490 e 81958553.
Em três cidades, três grandes espetáculos

O que encontrei na minha correspondência

----- Original Message ----From: BADI ASSAD
To: paulodecampos@cantadoresdolitoral.com.br
Sent: Tuesday, June 02, 2009 10:30 AM
Subject: Agora em Junho

Curitiba: Badi Assad
Oi ,
Este mês está agitado. Neste final de semana estarei novamente no Teatro da Caixa,
Curitiba, de sexta a domingo. Em seguida embarco para os Estados Unidos e Canadá. Faço
shows em Nova York (Joe's Pub), Seattle (Triple Door) e Toronto (este ao lado dos meus
irmãos Sérgio e Odair na 'Brazilian Guitar Marathon').
Paralelamente, o premiado filme "Crianças da Amazônia", que fiz a trilha musical ao lado de
Naná Vasconcelos, será exibido no programa Auw'e da TV Cultura, no dia 21 de Junho (parte
1) e 28 (parte 2). Esse filme/documentário é dirigido pela brasileira Denise Smekhol e já
recebeu vários prêmios internacionais, como o de 'The Accolade Film Awards' e 'The Indie
Fest Award' como melhor filme - USA e "Jules Verne Award for Best Picture' - Paris, France.
Beijo super grande
Até
Badi Assad

Não percam:
Para quem estiver lá ou por perto. Dias 04, 05, 06 e 07 de junho, Badi
no Teatro da Caixa, às 21h, em Curitiba/PR.
Porto Alegre: Grupo Status apresenta o show Velhos Amigos
Rio de Janeiro: Tibério Gaspar

Os músicos e intérpretes Cláudio Amaro,
Edson Vieira e Dani D.K, integrantes do
Grupo Status, apresentam o show
Velhos Amigos nos dias 16, 23 e 30 de
junho próximo, sempre às terças-feiras,
às 20h, no Teatro de Arena (Avenida
Borges de Medeiros, 835), em Porto
Alegre. Considerado um dos mais
importantes conjuntos vocais do Rio
Grande do Sul, o Grupo Status tem sua
trajetória ligada a festivais de música e
a inúmeros prêmios recebidos ao longo
de
37
anos
de
carreira.
Suas
composições
se
caracterizam
por
arranjos
vocais
e
instrumentais
elaborados com maestria e sensibilidade
e por composições que trazem a herança
negra e gaúcha em seus versos.
O show terá as participações especiais do cantor e compositor Marco Araújo e do
percussionista Giovani Berti. Os ingressos estarão à venda a R$ 10,00.
O Grupo Status teve participação ativa em momentos importantes da história da música
porto-alegrense, a exemplo dos festivais estudantis e do movimento estadual dos festivais
nativistas, iniciados na década de 70 com o advento da Califórnia da Canção Nativa de
Uruguaiana. Além do Rio Grande do Sul, onde se tornou campeão de festivais, o Status
registra sua participação em mais de uma centena de CDs editados em Santa Catarina,
Paraná e São Paulo. Nomes expressivos da música sulina já gravaram composições do
grupo, como Cesar Passarinho, Eraci Rocha, Daniel Torres, Rui Biriva, Pery Souza, Luiz
Marenko, Kako Xavier, Pirisca Grecco, entre outros.

O amigo Tiberio Gaspar estará no Em 2007, o grupo lançou, com o financiamento do Fumproarte, o CD “Velhos Amigos”,
Vinícius Show Bar em Ipanema, sintetizando, em 15 faixas, mais de três décadas de dedicação à música e ao canto. As
na rua Vinícuis de Moraes, 39, no composições do trio falam da simplicidade da vida no campo, da cultura gaúcha, dos seus
usos e costumes, do homem citadino, da presença negra e açoriana, de mandingas e de
Rio de Janeiro nos dias 4, 5, 6 e 7 lendas que povoam o imaginário popular.
de junho, apresentando o resumo
de sua caminhada na história da O CD poderá ser adquirido diretamente com o grupo pelos telefones
música popular brasileira com (51) 8179.4967 e 8118.9212 ao preço de R$ 20,00, ou pelo e-mail:
seus
grandes
sucessos
como grupostatus@gmail.com
Samarina, Teletema, Juliana e BR3,
entre outros, acompanhado por Serviço:
Julio Brau (guitarra), Ricardo Rito O quê: Show “Velhos Amigos”, com o Grupo Status
Quando: dias 16, 23 e 30 de junho, às terças-feiras, às 20h
(teclado), Chumbinho (baixo) e Onde: Teatro de Arena (Avenida Borges de Medeiros, 835, Altos do Viaduto da Borges de
Medeiros), Centro, Porto Alegre
Rodrigo Schiavo (bateria).
Quanto: R$ 10,00. Desconto de 50%: idoso, estudante e classe artística.
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Vereadores de Osório solicitam
emenda para hospital São Vicente
Em Brasília vereadores pediram emenda parlamentar e garantiram verba importante
ASSESSORIA DA CÂMARA

Telmo de Lima Freitas será o Patrono
da Semana Farroupilha 2009
Seu nome foi escolhido por unanimidade pela
Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas para ser o
Patrono da Semana Farroupilha 2009, depois de ter sido
indicado pelo Piquete 38, da Polícia Federal. Ao receber a
notícia, disse emocionado que se sente muito honrado
pela homenagem e que pretende cumprir com todas as
obrigações e compromissos. A figura de Patrono
homenageia pessoas que se destacam na produção e
divulgação da cultura gaúcha.

14ª Quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha

Deputado Federal Pompeo de Mattos recebeu os osorienses
Na tarde de quarta-feira
(27) os vereadores Ivan Borba
(PDT), Doca (PP), José Dias
(PMDB) e Luiz Ramos (PDT) desembarcaram em Brasília para
participar do II Encontro Nacional de Vereadores, promovido
pela UVB (União dos Vereadores
do Brasil).
Na mesma tarde, a comitiva
partiu para a visita aos gabinetes
dos Deputados das bancadas gaúchas, a fim de pedir apoio na

criação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil
em favor do Hospital São
Vicente de Paulo para custear a
compra de novos equipamentos
para melhor atender a comunidade de Osório e região.
Os vereadores visitaram os
gabinetes dos Deputados Afonso Hamm e Renato Molling,
ambos do PP, e de Pompeo de
Mattos, do PDT. Conforme os
deputados, a emenda será uma

das prioridades para o ano de
2010 e terá o empenho de toda
a bancada gaúcha.
Já o II Encontro dos Vereadores teve início às 21
horas, e contou com a participação do Senador Aloizio
Mercadante, que fez a abertura do evento substituindo a
Ministra Dilma Rousseff. Segundo a organização, mais de
400 vereadores estão inscritos no evento.

Colaboradores da CEEE participam
do Dia do Desafio

Com a Comissão Avaliadora já definida e integrada
por Anderson Trautmann Cardoso, Colmar Pereira
Duarte e Cristiano Ferreira e com a homenageada Jurema
Chaves, a 14ª Quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha
já está recebendo inscrições de poemas, até o dia 03 de
julho de 2009. O evento será no dia 26 de setembro de
2009, na Câmara de Vereadores da cidade de Osório.
Outras informações no site www.sesmaria.org.br ou pelos
telefones (51) 3663.6677 e 9654.3927.

Grupo Status, Velhos Amigos
Os músicos e
intérpretes Cláudio
Amaro, Edson Vieira e
Dani D.K, integrantes do
Grupo Status,
apresentam o show
Velhos Amigos nos dias
16, 23 e 30 de junho
próximo, sempre às
terças-feiras, às 20h, no
Teatro de Arena (Avenida
Borges de Medeiros, 835), em Porto Alegre. Considerado
um dos mais importantes grupos vocais do Rio Grande do
Sul, o Grupo Status tem sua trajetória ligada a festivais de
música e a inúmeros prêmios recebidos ao longo de 37
anos de carreira. Suas composições se caracterizam por
arranjos vocais e instrumentais elaborados com maestria
e sensibilidade e por composições que trazem a herança
negra e gaúcha.

Mais gaúchos no Viola

Dia do Desafio mobilizou colaboradores da CEEE na cidade
Uma competição saudável
entre as cidades, onde a qualidade de vida e o bem estar social são
o maior prêmio. Este foi o tema
proposto pela 13ª edição do Dia
do Desafio, promovido pelo Sesc.
Em Osório, os colaboradores da
Gerência Regional Litoral Norte
participaram na última quartafeira com caminhadas e
exercícios.
O evento possui o objetivo de
incentivar as comunidades em
todos os continentes a realizarem
alguma atividade - física ou soci-

al - que visa à qualidade de vida.
Segundo a professora de Educação Física, Dani Weiand
o Dia do Desafio é uma motivação de muitos benefícios em
prol da saúde. “Nosso objetivo
é reunir mais pessoas para a
próxima edição”. Este ano,
ocorreu um recorde de inscritos no estado com a
mobilização de 405 municípios
gaúchos.
Realizado
mundialmente, o projeto propõe
que
as
pessoas
interrompam suas atividades

rotineiras e pratiquem, por
pelo menos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de
atividade física. “Tomei conhecimento sobre este evento
há três anos, com a professora de ginástica da CEEE. O
propósito é movimentar- se e
fazer uma reflexão sobre a
continuidade de realizar atividades físicas. Uma campanha
como essa é um incentivo para
todos”, destaca a assistente
administrativa, Marta Janete
dos Santos.

Além de Villela e Nilton Ferreira, já classificados,
agora o Grupo Voz, ficou em primeiro lugar na
categoria regional com a música Girou, Febril. O trio é
de Santa Maria/RS mas atualmente vive em São Paulo.
Participando pela primeira vez do Viola de Todos os
Cantos, eles levantaram o público de mais 6 mil pessoas
que compareceram na eliminatória de São Carlos. Mas,
neste final de semana em Limeira, tem o Grupo Chão
de Areia de Tramandaí/RS que participa pela sétima
vez do festival. A final do Viola de Todos os Cantos é
no dia 13 de junho em Araraquara/SP e pode ter a
presença de Renato Júnior.

Dia 12
O dia 12 de junho – Dia dos Namorados - é esperado
com programações especiais nos Restaurantes de
Osório. O Interlagos Grill e o Santa Helena Grill
oferecem Jantares Dançantes com música ao vivo. Mas,
a boa notícia é que o Baguta Bistrô reabre - depois de
muito tempo fechado por causa das obras da cobertura
do Largo do Estudantes - apresentando Fabinho
Camargo e Giordano Barbieri, com convites antecipados
a R$40,00 e reservas pelos telefones 98920490 e
81958553.
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DNIT e ESGA promovem o
Dia do Meio Ambiente
Trabalho teve como meta a conscientização sobre cuidados com o ecossistema
FOTOS: DENIIT

Festival em Brasília

Denit
Na sexta-feira, (5), o Dnit,
por meio da Empresa de Supervisão
e
Gerenciamento
Ambiental (ESGA), promoveu o
“Dia do Meio Ambiente”. O evento aconteceu simultaneamente
nos Postos da Polícia Rodoviária
Federal nas cidades de Osório/RS
e Tubarão/SC, às margens da BR
101 Sul.
Na ocasião foram distribuídos materiais informativos e
educativos aos usuários da rodovia. São 348 quilômetros em
pleno processo de duplicação.
Cada veículo que passou pelos
postos da PRF recebeu uma
sacolinha de lixo para carro, um
adesivo, um folder dos 23 programas ambientais da ESGA e
uma camiseta que estampa uma
Figueira, árvore nativa da região
sul.
A importância do trabalho
foi ressaltada pela grande maioria
dos
motoristas
que
participaram da ação. Uma moradora de Tramandaí, no litoral
gaúcho, que passava pelo local fez
questão de descer do carro para
tirar fotos com a equipe da ESGA.
“Quero mostrar essa foto e o material para meus netos, eles serão
muito importantes nesse processo de preservação do meio
ambiente” comentou a senhora.
Outro que ficou encantado
com a blitz foi o motorista de um
ônibus da Unisul, ele se divertiu
com o boneco do Quati, a mascote da BR-101 Sul. “Faz 15 anos que
trabalho nesta linha e jamais havia visto um trabalho de
conscientização como este por
aqui”, disse o motorista.
Essa foi uma ação que teve o
objetivo de sensibilizar os usuários para a conservação do
ambiente. As obras de duplicação da BR 101 Sul possuem uma
série de Programas Ambientais,
que justamente se preocupam
com a preservação e a gestão
ambiental.
O prefeito da cidade de
Maquiné também passou pelo local e saudou a equipe, lembrando
que sua cidade encontrava-se em
meio à Mata Atlântica.
Outro fato que chamou a
atenção foi um Fiat Uno que já
havia participado da blitz do dia
do motorista. O dono do veículo
fez questão de descer do carro e
colar o novo adesivo ao lado do
que foi distribuído naquela ocasião.
Preserve o meio ambiente!
Ajude na construção de um mundo melhor e mais limpo!

Duas músicas de compositores do Litoral Norte
estão classificadas para o 1º Festival Pampa e
Cerrado que acontecerá em Brasília/DF neste final de
semana, dias 11, 12 e 13 de junho: Quem Somos Nós de
Carlos Catuípe, interpretada por ele e pelo Grupo Chão
de Areia e Sovéu Curto de Heleno Cardeal e Pedro
Guerra.
DIVULGAÇÃO

Pessoas que trafegavam pela rodovia participaram

Slogam destaca a valorização da educação no trânsito
Grupo Chão de Areia

Julian e Juliano alargando fronteiras
De quarta a domingo a banda Julian e Juliano e Só
Vanerão formada por Cássio Ricardo na guitarra,
DaCostta na bateria, Diego Pessoa no contrabaixo,
Juninho(Julian) no violão e voz e Juliano Gonçalves no
acordeão e voz, cumprem um intenso roteiro de shows e
bailes em Montenegro, Novo Hamburgo, Uruguaina,
Quarai, e Palmares do Sul.

Baguta Bistrô

Camisetas foram distribuídas durante a programação

Mesmo com o Largo Sonia Chemale ainda em obras
de reforma o Baguta Bistrô reabre nesta sexta – Dia dos
Namorados – apresentando Fabinho Camargo e
Giordano Barbieri, com convites antecipados a R$40,00
o casal e reservas pelos telefones 98920490 e 81958553.

Interlagos Grill
Jantar Dançante do Dia dos Namorados, sexta-feira a
partir das 21 horas com show e música para dançar do
Grupo Garotos da Noite com bufett a R$20,00 por
pessoa. O Interlagos Grill fica na Rua João Sarmento,
1030, junto ao Clube Sulbrasileiro. Reservas 36637504.

Santa Helena Grill

Mascote do evento foi uma das atrações na rodovia

Com um Bufett de alto nível, o Santa Helena Grill
(Getúlio Vargas, 1400 também apresenta programação
especial para o Dia dos Namorados com o pianista
Giovani Barbieri de Santo Antônio da Patrulha. Reservas
pelo telefone 36012155.

