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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 !
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Veja o novo site do Grupo Cantadores do Lito

Ano VIII nº 682

23º Musicanto dará R$ 12 mil ao primeiro lugar
O 23º Musicanto Sul Americano de Nativismo
lançou na última semana o regulamento do festival,
que será realizado de 03 a 06 de dezembro de 2009
em Santa Rosa.
Composto por 28 artigos, as regras do festival podem ser obtidas pelo site www.musicanto.com.br.
Nesta edição, serão premiados, além dos três primeiros colocados, o melhor arranjo, melhor intérprete,
melhor letra, melhor instrumentista, melhor música instrumental, música mais popular e o melhor tema,
tendo como enfoque “a água”.
O vencedor do festival terá como prêmio, R$ 12 mil, além do troféu. Já o segundo colocado fará jus a R$ 6
mil e o terceiro, R$ 3 mil.
Todos os concorrentes classificados na triagem, que ocorrerá em outubro, receberão a chamada “ajuda de
custo”. Segundo o artigo 26, o valor será de R$ 3.500,00 para a composição, cujo autores situem-se há mais
de 800 Km de distância de Santa Rosa ou sejam de outros países. Para os demais, o valor será de R$ 3 mil.
A inscrição para o festival encerra no dia 05 de outubro. Serão selecionadas 15 concorrentes, incluindo três
instrumentais, que disputarão a premiação e integrarão o CD do 23º Musicanto.
CD do Musicanto será lançado no evento
Esta é uma das novidades do 23º Musicanto Sul Americano de Nativismo, que acontece de 03 a 06 de
dezembro deste ano em Santa Rosa.
Conforme o regulamento do festival, as 15 composições classificadas na triagem, que acontecerá em outubro,
deverão, no prazo de 10 dias após o anúncio, serem enviadas à Comissão com o arranjo e mixagem

finalizadas. Isto, para que o material seja organizado, mixado e prensado em tempo, para que, em dezembro,
o público possa adquirir o CD.
Antes desta novidade, o público apreciador do Musicanto precisava esperar um bom tempo para obter o CD
com as músicas do festival, que eram gravadas ao vivo durante as apresentações.
O texto e as informações são de Claudiomiro Sorriso, Assessor de Imprensa do 23º Musicanto.
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Rota Açoriana
Em breve teremos o maior portal de divulgação turística, gastronômica e cultural do Litoral Norte do Rio
Grande do Sul. O Projeto é de Ivo Ladislau e Leticia Menger e design de Felipe Janicsek. Leva o nome de
Rota Açoriana e é apresentado por Paixão Cortes com as seguintes palavras: “O litoral tem que explorar
de forma sustentável a sua cultura marcadamente açoriana. O litoral tem que deixar de ser importador para
se tornar irradiador de seus valores; tem que oferecer antes de receber, tem que deixar de pagar pra ver e
passar a vender para fora e cobrar dos outros as riquezas espirituais e materiais de suas manifestações; tem
que de forma mais consciente justificar sua inclusão no contexto sociocultural/artístico/econômico do Rio
Grande do Sul. O Litoral tem que dizer da importância do Litoral.”
IV Rio Grande Canta os Açores será em janeiro
Novamente em alta temporada na praia de Capão Novo o Litoral Norte/RS estará
mostrando toda a sua cultura de influência afro-açoriana para o mais atencioso e
entusiasmado público que sempre prestigia as atrações do Palcão de Capão Novo. O
Show principal será dos Cantadores do Litoral. O Festival estará integrado à
programação de um grande evento promovido pelo novo Portal Rota Açoriana.
O entorno da Moenda
Na parte externa do ginásio Caetano Tedesco, haverá uma Feira de Produtos da Terra, com as delicias de
Santo Antonio, rapaduras, sonhos e mais. A programação inicia na quinta-feira, dia 20 de agosto, no palco
externo, com o programa Estúdio Aberto da Rádio Itapuí com apresentação de Odilon Machado Ramos e
Daniel Alamón, em comemoração aos 60 anos da Emissora com apresentação de talentos locais, entre
outras atrações. Na sexta-feira 21, durante o dia tem apresentações artísticas das escolas do Município, o
Show Pandorga da Lua (Jaime Vaz Brasil e Ricardo Freire), oficinas, palestras (Proerd), parque infantil,
Bombeiros Mirins. Sábado e domingo, dias 22 e 23 de agosto, durante o dia as atrações ficarão por conta do
CTG Patrulha do Rio Grande no Palco Elizeu De Venuto. A informação é de Claudinir Müller da Rádio
Itapuí.
CD Cantadores do Litoral
Foi entregue para a Petrobras a prestação de contas final do CD Cantadores do
Litoral. O disco, já está sendo levado para outros estados brasileiros, além de Açores
Portugal e Canadá.
Estarão sendo sorteados em breve alguns CDs dos Cantadores do Litoral entre os
membros das comunidades do Orkut Cantadores do Litoral -oficial e Rima
Academia de Música
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15 anos de Ações Culturais
Em nome dos Cantadores do Litoral e de todos os músicos litorâneos cumprimento Rosane Scherer e equipe
do Jornal Fala Brasil! pelos quinze anos de brilhante divulgação e luta pela cultura de Porto Alegre e do Rio
Grande do Sul.
capa de aniversário e ilustração "A Cultura Passando o Chapéu", de Luiz Proença
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Festival Regional Nossa Arte

Texto e fotos de Eliane Ramos (Jornal Revisão)

Habilidades, superação, alegria, animação e muita torcida foram algumas das características do 6º Festival

Regional Nossa Arte, realizado na tarde de sexta-feira (17), no ginásio da Facos em Osório. Participaram do
evento classificatório para a etapa estadual que acontece entre 24 e 26 de novembro em Garibaldi, APAEs de
Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Três Cachoeiras. Os alunos tiveram
apresentações nas categorias artes visuais, cênicas e literárias, artesanato, danças e música. Cada aluno que
participou da apresentação recebeu uma medalha e os vencedores nas categorias receberam troféus.
O Festival Regional foi promovido pelo 12º Conselho Regional das APAEs do RS e APAE de Osório.
Classificados nesta fase:

Artes Literárias - 1º lugar: Santo Antônio;
Artesanato- 1º lugar: Tramandaí;
Artes Visuais- 1º lugar: Osório;
Artes Cênicas- 1º lugar: Três Cachoeiras;
Música- 1º lugar: Osório;
Danças Folclóricas- 1º lugar: Torres;
Dança Contemporânea- 1º lugar: Tramandaí
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O que encontrei na minha correspondência

Ano VIII nº 678

----- Original Message ----From: Claudinir Muller
To: paulodecampos@cantadoresdolitoral.com.br
Sent: Tuesday, July 21, 2009 4:02 PM
Subject: Triagem 23ª Moenda

Olá Paulo, aquí é o Claudinir Müller, da Rádio Itapuí,
primeiramente quero dizer que sou leitor assíduo da
tua coluna no Jornal Revisão.
Como acompanhei toda a triagem da Moenda, estou
te passando algumas informações que julgo ser
importantes para divulgação na tua coluna.
Este ano a Moenda recebeu 727 composições, a
maioria do RS, mas vieram muitas músicas de
outras reagiões do País como: RJ, MG, SP, MA. SE,
BA, ES, PR, SC, DF, PA, AL, PE entre outros.

Os
jurados
ouviram
atentamente
todas as
composições, selecionaram 58 para a retriagem e
saíram as 18 classificadas e mais 4 suplentes.
A novidade é que passou uma música instrumental (Guaratuja do Renatinho Müller) e uma canção sertaneja,
que até então não haviam passado pelo palco da Moenda. Uma última informação é que os colegas Odilon
Ramos e Daniel Alamón, apresentarão, ao vivo, na quinta-feira - 20 de agosto, o programa Estúdio
Aberto no palco externo, com a abertura oficial da 23ª Moenda e apresentação de talentos locais.
Se houver espaço para a divulgação, ficamos gratos. Parabéns pelo teu trabalho. Grande Abraço e até a
Moenda! Em anexo as músicas classificas e uma foto da Triagem, OK?
Claudinir Müller - Rádio Itapuí/AM
Rádio Itapuí
Conheci a Rádio Itapuí em 1979, quando eu produzia os Suplementos dos Múnicípios que eram editados
pelo Diário de Notícias da Rede Tupy. Desde aquela época ganhei dois bons amigos: Arli Correa e Elizio
Grando. Depois, estive muitas vezes na Rádio Itapuí para entrevistas ou em busca de informações, como
foi o caso deste útimo domingo, quando visitei Santo Antonio para me deliciar com aqueles gostosos,
gigantescos e famosos sonhos e recordar que foi exatamente no hotel que ficava naquele predio (ao lado da
Rádio) onde passei bons momentos fazendo a minha pesquisa para a publicação do Suplemento que enfocava
Santo Antonio da Patrulha. Por causa da Moenda, fiz ainda mais amigos da Itapuí, no decorrer dos tempos, e
por isso estive lá procurando o resultado da triagem deste ano. Por coincidência, recebo hoje este e-mail do
Claudinir dando conta dessas preciosas e exclusivas informações que por certo estarei colocando também no
Jornal Revisão da semana que vem. Obrigado ao pessoal sempre atencioso da Rádio Itapuí.
Você pode saber mais sobre a Rádio Itapuí e até ouvir os bons programas da emissora acessando o site
www.radioitapui.com.br
Troféu Festivais do Brasil
Honrado mais uma vez por representar o paulista Sergio K.Augusto do maior portal brasileiro especializado
em festivais, serei o responsável pela entrega oficial do Troféu Festivais do Brasil 2009 categoria Melhor
Intérprete dos Festivais Brasileiros de 2008 à cantora Adriana Sperandir. O ato terá lugar na noite final
(23/08) da Moenda da Canção, antes do show Nacional de Renato Teixeira. Em 2005, também na Moenda,
antes do nosso show KleiTon e KleDir e CanTadoRes do LitoRal, JunTos, tive o prazer de entregar o
Trofeú FB a Ivo Ladislau que foi o Melhor Compositor dos Festivais Brasileiros de 2004. No próximo
domingo 26 de junho, Sergio Augusto estará recepcionando no Villágio Café na Vila Madalena em São Paulo,
amigos e músicos do movimento festivaleiro nacional para comemorar os dez anos do Portal Festivais do
Brasil e para o lançamento do CD FB volume 5.
CDs e DVDs
Já estão disponíveis na Karan Discos os CDs e DVDs Autorretrato de kleiton & kledir, Armadilha Zen de
Zé Caradípia e os CDs Festivais do Brasil Volume 5 que tem a participação de Paulinho DiCasa e de Adriana
Sperandir, e Cantadores do Litoral. Adquira os seus.
Todos por uma coisa só
Com esse slogan o Cultuarte, evento que visa unir manifestações artísticas e culturais como música, teatro,
poesia, artes plásticas, fotografia, acontece no próximo sábado dia 25, com início às 16 horas no Bar do
Guego. A partir do Sarau de Poesias que já está na décima segunda edição, e a Jam Session que ocorrem
freqüentemente na cidade, agora se juntam todas essas intervenções culturais, trazendo ainda, discussão,
reflexão, crítica e fruição. Exposição de telas, fotografias, desenhos de artistas como Cloveci Murici, Tomas
Barti, Haroldo Machado e outros, apresentação da arte marcial-treino Aikido, Jam Session com músicos locais
e da região, Juliano Guati, Vinicius Marques, Terence, Cachoeira, Quibb, poesia com Delaves Costa e Marcelo
kodorna, e muito mais. O Cultuarte acontece exatamente na data em que se comemora oficialmente o Dia
da Arte e da Cultura.
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As classificadas na 23ª Moenda
Este é o meu sul de Rômulo Chaves e Piero Ereno, Palmeira das Missões/RS e Porto Alegre/RS;
Eu e o João de Barro de Paulo Ricardo Costa e Emerson Martins, Santa Maria/RS e São Vicente do Sul/RS;
Girou, Febril de Rodrigo Londero e Gustavo Dall’Acqua, São Paulo/SP;
Guaratuja de Renato Müller, Santo Antônio da Patrulha/RS;
Herança da Paixão de Tadeu Martins e Airton Pimentel, Santo Ângelo/RS e Porto Alegre/RS;
Junho de Todos os Santos de Zebeto Correa, Belo Horizonte/MG;
Lagoa e o Mar de Juca Moraes e Piero Ereno, Cruz Alta/RS e Porto Alegre/RS;
Milonga pra nunca mais voltar pra trás de Mauro Moraes, Porto Alegre/RS;
Morena da Lua de Caetano Silveira e Fausto Prado, Porto Alegre/RS;
Mulheres do Mar de Nilton Júnior, Adriano e Cristian Sperandir, Santo Antônio da Patrulha/RS e Osório/RS;
Quebranto de Praia de Caio Martinez e Fábio Peralta, Bagé/RS;
Regalo ao meu sombreiro de Henrique Fernandes e Gabriel Lucas dos Santos, Porto Alegre/RS;
Samba 3/4 de Adriano Sperandir e Cristian Sperandir, Osório/RS;
Só o que o coração sangrar de Duca Duarte, Porto Alegre/RS;
Tranquilo e Sereno de Domício Felipe Júnior e Rodrigo Martins, Porto Alegre/RS;
Valsamos sobre a cidade de Turtuga e Beto Bollo, Porto Alegre/RS;
Versa e Vice de Marcos Vilanel e Edu Capello, São Paulo/SP;
Vita, Vitalino de Sandro Dorneles e Luis Pimentel, Rio de Janeiro/RJ.
O festival acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto em Santo Antônio da Patrulha/RS. Mais informações em
Eventos na página Especial Moenda 23 do Portal www.cantadoresdolitoral.com.br
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11º Encontro de Músicos
Hoje no GAO, a partir das 20h30min tem o 11º Encontro de Músicos, Campanha do Agasalho 2009, evento
tradicional que tem por objetivo amenizar a dura passagem pelo inverno. Como ingresso devem ser doados
dois quilos de alimentos não perecíveis. A realização do evento é de Juarez Weber e Mário DuLeodato. A
programação de apresentações deste ano tem Catuípe Jr, Cia A3, Mary Ramos, Julian e Juliano & Só Vanerão,
Fabinho Camargo, Índio Rufino, Rui Biriva, Paulo Jones Vidal, Cristiano Quevedo, César Oliveira e Rogério
Melo e Os Monarcas. (fonte: Jornal Bons Ventos).
Festival Jovens Talentos em Tramandaí
A primeira etapa do Festival de Jovens Talentos que faz parte da programação da Festa Nacional do Peixe
mostrou os mais diversos estilos musicais, com composições próprias ou interpretação de canções já
conhecidas do público com a participação de doze músicas. A comissão julgadora formada por Marcelo
Menezes, Pedro Guerra e Emerson Motta classificou para a final que acontecerá no domingo, dia 12, a partir
das 14 horas, no palco do Centro Municipal de Eventos, cinco concorrentes que são: Amanda Santos, Banda

Profetas do Avivamento, Amanda Ramos, Banda Isaias 61 e Banda DeeFato. O objetivo da promoção deste
festival de música é identificar e revelar novos talentos de Tramandaí.
Santa Helena Grill e Cachaçaria – Um ano
Estamos no mês do primeiro aniversário do Restaurante Santa Helena Grill. Em julho todas as sextas são
especiais: a primeira do mês foi a do Javali e teve a apresentação de Marcos Acústico e Manga, amanhã é a
Tradicional; na próxima, dia 17, a Sexta Italiana; dia 24 a Sexta Açoriana; e no dia 31 a Sexta do Búfalo,
apresentando nomes como Fabinho Camargo e Banda, Paulinho DiCasa e Jeferson Lima, Adriana Sperandir e
Cia A3, e ainda um show especial a ser confirmado para o dia 31. E ainda, no dia 15 de agosto, o que já era
tradicional e sucesso na Fazenda Santa Helena, tem continuidade aqui no centro da cidade com a 6ª Confraria
do Cordeiro.
Arraiá do AABB-Comunidade
Foi bonita e alegre como sempre a festa junina das crianças do Programa AABB-Comunidade. Entre muitas
danças, brincadeiras, amendoim, pipoca e pinhão elas cantaram comigo a música Era Noite de São João de
Pery Souza e Kledir Ramil.
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Autorretrato
Ainda vai demorar até que todos adaptem seus computadores à nova ortografia. Por isso, na edição anterior,
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 desta coluna. Então fica aqui o alerta: não confiem nas correções de
seus computadores, a não ser que já o 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.

Enfim,

um

coral

Na segunda-feira assisti 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.
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.
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 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.
Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
www.cantadoresdolitoral.com.br - STACCATOS - PAULO DE CAMPOS ©2001-2010
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QUINTA- FEIRA, 9 DE JULHO DE 2009

Inovações e melhorias
na saúde de Osório
A meta é ampliar atendimentos e qualificar os trabalhos oferecidos
Eliana Ramos
Entre as ações do
secretário da Saúde, Eduardo
Abrahão e sua equipe está a
mudança na Casa Aberta,
localizada na rua Voluntários
da Pátria. Essa mudará de
endereço e ampliará seu
atendimento em novo
endereço, no centro da cidade.
A ideia é de que isso ocorra até
o final de julho. A estrutura
onde funciona a atual Casa
Aberta passa a oferecer
atendimentos direcionados a
pessoas com problemas de
alcoolismo e dependentes
químico. A estimativa é de que
em torno de 50 dias a
inauguração desse novo tipo
de atendimento, devido à
necessidade da estruturação
de profissionais como
médicos, enfermeiros e
auxiliares que atenderão 24h/
dia.
Jornal Revisão- Qual é o
objetivo dessa mudança?
Secretário de Saúde
Eduardo Abrahão- A
mudança de endereço da Casa
Aberta é para melhorar a
qualidade de atendimento da
comunidade. O novo local é
mais espaçoso, tem outra casa
nos fundos que também foi
reformada, com dois espaços
físicos fechados muito bons,
tem um pátio enorme onde
pode ser feita uma horta - até
porque há esse interesse da
coordenadoria da Casa Aberta.
É uma casa horizontal, não há
dois pisos o que facilita para
trânsito das pessoas mais
idosas, para o que tem
problema de obesidade e as
crianças. Esse é o endereço
que vai ser muito mais salutar
do ponto de vista.
JR- O trabalho com
dependentes complementa as
ações das três Comunidades
Terapêuticas?
Abrahão- Já foram
contratadas três Comunidades
Terapêuticas que oferecerão
20 vagas para a possibilidade
de internação de pessoas pelo
período de até 12 meses para
ter um processo de
recuperação. Na Casa Aberta
será o processo de
desintoxicação e nas
Comunidades Terapêuticas, o
de recuperação. Estamos
começando a ampliar o
serviço nessa área das drogas,
que está deteriorando família e
consumindo as pessoas.
JR- A Casa Aberta atuará
em conjunto com as

Comunidades
Terapêuticas?
Abrahão- Com
certeza, porque as pessoas
deverão ter uma avaliação
da Casa Aberta para
encaminhamento a
Comunidade Terapêutica,
porque quando a pessoa
voltar da recuperação ou
da desintoxicação ela vai
continuar sendo atendida e
tendo acompanhamento
feito pela Casa Aberta. Essa
relação entre a
Comunidade Terapêutica e
a Casa Aberta é muito
importante para que tenha
uma continuidade, uma
permanência no
atendimento ao paciente.
JR – E o Posto Central já
tem data de inauguração?
Abrahão- O
cronograma prevê que a
parte física do Posto Central
seja concluída e entregue até
sexta-feira (10). Essa é a
promessa. Já encaminhamos
a aquisição de equipamento e
agora estamos abrindo
licitação para todo o
mobiliário. Acreditamos que
do ponto de vista físico, está
praticamente pronto, mas
para que possamos trabalhar
com ele de forma definitiva,
precisamos ter todo o
mobiliário, a estrutura
pronta. Vamos começar a
chamar os profissionais da
saúde para o atendimento e
acredito que entre 40, 50
dias, está sendo inaugurado o
novo Postão.
JR- Osório dá um salto
enorme em questão de saúde.
Abrahão- Essa obra vai
ter um marco diferenciado do
ponto de vista, porque
concentrará todas as
atividades de saúde. A obra
fundamental unificará o que
hoje está separado como a
parte administrativa, a
Farmácia, a Vigilância
Sanitária, o Posto CentralINSS, tudo isso vai ter uma
convergência para o Postão.
Ele vai ter todas essas
atribuições localizadas num
lugar só. Isso vai facilitar
muito a vida das pessoas. O
Posto dá uma dimensão da
saúde em Osório, mas não é o
único porque tem várias
atividades em andamento e
outras em fase de início, que
dão uma magnitude do ponto
de vista de serviço.
Contratamos oito
especialistas em várias áreas
no município para que as

ELIANA RAMOS

Secretário de Saúde Abrahão
pessoas deixem de ir para
Porto Alegre. É uma ampliação
do atendimento na cidade. Os
remédios não têm faltado
praticamente. A Ane da
Vigilância Sanitária tem tido
uma preocupação em relação
às doenças ocasionadas por
ratos, pulgas, piolhos, que
apresentam grande incidência.
Estamos trabalhando na forma
de ampliar e qualificar.
JR- Sobre a Gripe A, quais
são as medidas da secretaria
da Saúde?
Abrahão- Estamos tendo
um acompanhamento em
relação ao estado, mantemos
contato com a 18ª
coordenadoria sobre todos os
tipos de procedimentos que
temos em relação à gripe A,
mas graças a Deus até hoje (03
de julho), não apareceu
nenhum caso que eu saiba, em
Osório e nem na região.
Vacinação não tem e se houver
algum caso ou coisa parecida,
vamos encaminhar da forma
que está sendo estabelecida
pela Secretaria Estadual da
Saúde e se for o caso,
encaminhar para o hospital de
referência no RS, o Conceição.
Fizemos uma panfletagem
grande e distribuímos na
cidade. Estamos na esperança
de que não aconteça, mas na
expectativa de que pode
acontecer. Devemos ficar em
alerta, mas não há motivo de
pânico, até porque não foi
apresentado ninguém que
tenha trazido ou esteja
contaminado pela gripe. A
pessoa que notar algum
sintoma diferente deve
procurar a secretaria de
Saúde, a 18ª, ou o hospital que
vai ser atendida de forma
adequada.

11º Encontro de Músicos
Hoje no GAO, a partir das
FOTOS DIVULGAÇÃO
20h30min tem o 11º Encontro de
Músicos, Campanha do Agasalho
2009, evento tradicional que tem
por objetivo amenizar a dura
passagem pelo inverno. Como
ingresso devem ser doados dois
quilos de alimentos não
perecíveis. A realização do
evento é
de Juarez
Weber e
Catuípe
Mário
DuLeodato. A programação de
apresentações deste ano tem
Catuípe Jr, Cia A3, Mary
Ramos, Julian e Juliano & Só
Vanerão, Fabinho Camargo,
Índio Rufino, Rui Biriva, Paulo
Jones Vidal, Cristiano Quevedo,
César Oliveira e Rogério Melo e
Mary Ramos Os Monarcas. (fonte: Jornal
Bons Ventos).

Festival Jovens Talentos em Tramandaí
A primeira etapa do Festival de Jovens Talentos
que faz parte da programação da Festa Nacional do
Peixe mostrou os mais diversos estilos musicais, com
composições próprias ou interpretação de canções já
conhecidas do público com a participação de doze
músicas. A comissão julgadora formada por Marcelo
Menezes, Pedro Guerra e Emerson Motta classificou
para a final que acontecerá no domingo, dia 12, a partir
das 14 horas, no palco do Centro Municipal de Eventos,
cinco concorrentes que são: Amanda Santos, Banda
Profetas do Avivamento, Amanda Ramos, Banda Isaias
61 e Banda DeeFato. O objetivo da promoção deste
festival de música é identificar e revelar novos talentos
de Tramandaí.

Santa Helena Grill e Cachaçaria – Um ano
Estamos no mês do primeiro aniversário do
Restaurante Santa Helena Grill.
Em julho todas as sextas são
especiais: a primeira do mês foi a
do Javali e teve a apresentação
de Marcos Acústico e Manga,
amanhã é a Tradicional; na
próxima, dia 17, a Sexta Italiana;
dia 24 a Sexta Açoriana; e no dia
31 a Sexta do Búfalo,
apresentando nomes como
Fabinho Camargo e Banda,
Paulinho
Paulinho
DiCasa e
Jeferson Lima, Adriana
Sperandir e Cia A3, e ainda um
show especial a ser confirmado
para o dia 31. E ainda, no dia 15
de agosto, o que já era
tradicional e sucesso na
Fazenda Santa Helena, tem
Fabinho Camargo continuidade aqui no centro da
cidade com a 6ª Confraria do
Cordeiro.

Arraiá do AABB-Comunidade

Foi bonita e alegre como sempre a festa junina das
crianças do Programa AABB-Comunidade. Entre muitas
danças, brincadeiras, amendoim, pipoca e pinhão elas
cantaram comigo a música Era Noite de São João de
Pery Souza e Kledir Ramil.
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Festival Regional Nossa
Arte mostra potencialidades
Esse é o evento artístico-cultural mais importante para o segmento
FOTOS: ELIANA RAMOS

Eliana Ramos
Habilidades, superação, alegria, animação e muita torcida
foram algumas das características do 6º Festival Regional
Nossa Arte, realizado na tarde
sexta-feira (17), no ginásio da
Facos em Osório.
Participaram do evento
classificatório para a etapa estadual que acontece entre 24 e
26 de novembro em Garibaldi,
APAEs de Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia,
Torres, Tramandaí e Três
Cachoeiras.Os alunos tiveram
apresentações nas categorias
artes visuais, cênicas e literárias, artesanato, danças e música.
Entre as autoridades locais
e regionais presentes esteve a
presidente da Federação das
APAEs do RS e diretora-presidente da Faders-Fundação de
Articulação das Políticas Públi-

As classificadas na 23ª Moenda

Alunos na plateia prontos para apresentação
da Facos animaram o público.
Cada aluno que participou da
apresentação recebeu uma
medalha e os vencedores nas
categorias receberam troféus.
Os visitantes puderam conhecer
belos
trabalhos

Classificados nesta fase
Artes Literárias- 1º lugar:
Santo Antônio;
Artesanato- 1º lugar:
Tramandaí;
Artes Visuais- 1º lugar:
Osório;
Artes Cênicas- 1º lugar: Três
Cachoeiras;
Música- 1º lugar: Osório;
Danças Folclóricas- 1º lugar: Torres;
Dança Contemporânea- 1º
lugar: Tramandaí.

APAE de Santo
Antônio da Patrulha

cas para Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades, Aracy
Maria da Silva Ledo.
Além das apresentações
dois atores do grupo de teatro

artesanais confeccionados pelos alunos. O Festival Regional
foi promovido pelo 12º Conselho Regional das APAEs do RS
e APAE de Osório.

Na oportunidade a Apae do
município vizinho fez uma mostra do trabalho coordenado pela
escritora Monika Papesco. Entre abril de outubro de 2008, os
alunos da Apae, menos quatros
portadores de Síndrome de
Down, a partir de uma história
realizaram um belo trabalho de
resgate da cultura açoriana. O
resultado final é exposto em
eventos e feiras de livro em forma de livro-biongo.

Drogas e telefones celulares
foram apreendidos na Modulada
8º BPM
Na noite de segunda-feira
(20), por volta da 20h10min,
Policiais Militares, do 8º Batalhão de Polícia Militar, que
atuam, na guarda externa da
Penitenciaria Modulada de
Osório (PMO), avistaram, nas
proximidades da Guarita 3, dois
indivíduos não identificados,
com mochilas, tentando jogar
drogas e telefones celulares para

o pátio interno do Módulo de
Vivência 3 (Semi-Aberto).
Quando a guarda externa
avistou os indivíduos, informou tal alteração aos agentes
da SUSEPE e efetuou um disparo com munição calibre 12.
Os agentes compareceram,
no
local,
onde
encontraram duas mochilas,
contendo 36 (trinta e seis) telefones celulares, com vários
carregadores e 4 (quatro) ti-

jolos de maconha.
As guarnições do Policiamento Ostensivo, viaturas
prefixo BM 6938, 5679 e 6469,
foram acionada, realizaram buscas, nas imediações, no intuito
de prender os infratores mas não
obtiveram êxito.
O material apreendido foi
recolhido, pelos agentes da
SUSEPE, para ser entregue, na
DP de Osório, para os devidos
registros.

Com duas músicas de Osório, estas são as dezoito
classificadas: Este é o meu sul de Rômulo Chaves e
Piero Ereno, Palmeira das Missões/RS e Porto Alegre/
RS; Eu e o João de Barro de Paulo Ricardo Costa e
Emerson Martins, Santa Maria/RS e São Vicente do Sul/
RS; Girou, Febril de Rodrigo Londero e Gustavo
Dall’Acqua, São Paulo/SP; Guaratuja de Renato Müller,
Santo Antônio da Patrulha/RS; Herança da Paixão de
Tadeu Martins e Airton Pimentel, Santo Ângelo/RS e
Porto Alegre/RS; Junho de Todos os Santos de Zebeto
Correa, Belo Horizonte/MG; Lagoa e o Mar de Juca
Moraes e Piero Ereno, Cruz Alta/RS e Porto Alegre/RS;
Milonga pra nunca mais voltar pra trás de Mauro
Moraes, Porto Alegre/RS; Morena da Lua de Caetano
Silveira e Fausto Prado, Porto Alegre/RS; Mulheres do
Mar de Nilton Júnior, Adriano e Cristian Sperandir,
Santo Antônio da Patrulha/RS e Osório/RS; Quebranto
de Praia de Caio Martinez e Fábio Peralta, Bagé/RS;
Regalo ao meu sombreiro de Henrique Fernandes e
Gabriel Lucas dos Santos, Porto Alegre/RS; Samba 3/4
de Adriano Sperandir e Cristian Sperandir, Osório/RS;
Só o que o coração sangrar de Duca Duarte, Porto
Alegre/RS; Tranquilo e Sereno de Domício Felipe
Júnior e Rodrigo Martins, Porto Alegre/RS; Valsamos
sobre a cidade de Turtuga e Beto Bollo, Porto Alegre/
RS; Versa e Vice de Marcos Vilanel e Edu Capello, São
Paulo/SP; Vita, Vitalino de Sandro Dorneles e Luis
Pimentel, Rio de Janeiro/RJ. O festival acontece nos
dias 21, 22 e 23 de agosto em Santo Antônio da
Patrulha/RS. Mais informações na página Especial
Moenda 23 do Portal
www.cantadoresdolitoral.com.br

Troféu Festivais do Brasil
Honrado mais uma vez por representar o paulista
Sergio K.Augusto do maior portal brasileiro
especializado em festivais, serei o responsável pela
entrega oficial do Troféu Festivais do Brasil 2009
categoria Melhor Intérprete dos festivais brasileiros de
2008 à cantora Adriana Sperandir. O ato terá lugar na
noite final (23/08) da Moenda da Canção, antes do
show Nacional de Renato Teixeira.

CDs e DVDs
Já estão disponíveis na Karan Discos os CDs e DVDs
Autorretrato de kleiton & kledir, Armadilha Zen de Zé
Caradípia e os CDs Festivais do Brasil Volume 5 que tem
a participação de Paulinho DiCasa e de Adriana
Sperandir, e Cantadores do Litoral. Adquira os seus.

Todos por uma coisa só
Com esse slogan o Cultuarte, evento que visa unir
manifestações artísticas e culturais como música,
teatro, poesia, artes plásticas, fotografia, acontece no
próximo sábado dia 25, com início às 16 horas no Bar
do Guego. A partir do Sarau de Poesias que já está na
décima segunda edição, e a Jam Session que ocorrem
fequentemente na cidade, agora se juntam todas essas
intervenções culturais, trazendo ainda, discussão,
reflexão, crítica e fruição. Exposição de telas,
fotografias, desenhos de artistas como Cloveci Murici,
Tomas Barti, Haroldo Machado e outros, apresentação
da arte marcial-treino Aikido, Jam Session com
músicos locais e da região, Juliano Guati, Vinicius
Marques, Terence, Cachoeira, Quibb, poesia com
Delalves Costa e Marcelo Kodorna, e muito mais. O
Cultuarte acontece exatamente na data em que se
comemora oficialmente o Dia da Arte e da Cultura.
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SICREDI realiza
viagem com associados
Assessoria de Comunicação. SICREDI Nordeste RS
Na terça-feira, (21), uma
comitiva de associados da unidade de atendimento do
SICREDI em Rolante, esteve visitando as estruturas do Centro
Administrativo SICREDI (CAS)
e Central SICREDI Sul, em Porto Alegre.
No CAS o grupo foi
recepcionado e assistiu a um
vídeo sobre o funcionamento e
a estrutura das empresas que ali
estão instaladas. Em seguida
uma explanação institucional
sobre o SICREDI com o Superintendente de Marketing,
Roberto Zanardo. Após visitaram a Seguradora Icatu
Hartford, Datacenter e Central
de Relacionamento.
Durante a tarde, seguiram
para a Central SICREDI Sul,
onde puderam conhecer a estrutura e atividades de cada
área responsável pelo suporte
às 58 cooperativas e 550 pontos de atendimento em 453
municípios
gaúchos
e
catarinenses.
Para o associado Jorge
Souza, a visita reforçou a confi-

Rota Açoriana

Comitiva que participou da viagem
ança no SICREDI. “Não imagi- posicionamento. “A visita serviu
nava que as estruturas que para fortalecer a imagem do
sustentam a nossa cooperati- SICREDI e da nossa cooperativa
va fossem tão grandes. Fiquei frente aos seus associados. As
impressionado com o tama- estruturas e a evolução dos núnho do patrimônio, a meros
apresentados
qualidade dos produtos e ser- comprovam o crescimento do
viços, o sistema de segurança SICREDI”, finaliza.
das informações dos associaEstas visitas fazem parte de
dos, o número de funcionários um programa desenvolvido pela
e associados do SICREDI em SICREDI Nordeste RS, que protodo o Brasil. Uma estrutura porcionará todos os meses a
fantástica, com condições de organização de uma ou mais coexpansão sem limites”, reve- mitivas de associados por
la. Dario Ramos, outro unidade de atendimento, dentro
associado integrante da comi- dos 11 municípios de sua área de
tiva,
reforça
seu atuação.

Osório lidera o ranking das melhores
agências comerciais da CEEE
Ass. Com. CEEE

Em pesquisa realizada pela
Divisão de Gestão Comercial da
Companhia, as Agências e Bases
Técnicas do Litoral Norte apresentaram
os
melhores
resultados entre as 40 unidades
de negócios avaliadas neste primeiro semestre. Com base em
dez indicadores, Osório (1º),
Terra de Areia (2º) e Torres (3º)
lideram o ranking das melhores
agências comerciais da CEEE.
A CEEE Distribuição vai fechar o ano de 2009 com o
investimento de R$ 14 milhões
nos 23 municípios da área de
concessão, que integram a Gerência Regional do Litoral
Norte, com sede em Osório. Segundo o gerente substituto, José
Antônio Corrêa de Andrade, a
liderança no ranking das melhores agências comerciais é o
resultado das ações preventivas
e melhorias no fornecimento de
energia elétrica à população. “O
treinamento dos colaboradores

ESPAÇO AFMO
A diretoria da AFMO está
trabalhando para oferecer mais
beneficios aos seus associados.
Mantemos convênios para
atendimento
odontologico,
nutricionista, além de diversos

Em breve teremos o maior portal de divulgação
Turística, gastronômica e cultural do Litoral Norte do Rio
Grande do Sul. O empreendimento é de Ivo Ladislau e de
Letícia Janicsek. Leva o nome de Rota Açoriana e é
apresentado por Paixão Côrtes com as seguintes palavras:
“O litoral tem que explorar de forma sustentável a sua
cultura marcadamente açoriana. O litoral tem que deixar
de ser importador para se tornar irradiador de seus
valores; tem que oferecer antes de receber, tem que
deixar de pagar pra ver e passar a vender para fora e
cobrar dos outros as riquezas espirituais e materiais de
suas manifestações; tem que de forma mais consciente
justificar sua inclusão no contexto sociocultural/
artístico/econômico do Rio Grande do Sul. O Litoral tem
que dizer da importância do Litoral.”

IV Rio Grande Canta os Açores
será em janeiro

Novamente em
alta temporada na
praia de Capão
Novo, o Litoral
Norte/RS estará
mostrando toda a
sua cultura de
influência afroaçoriana para o
mais atencioso e
entusiasmado
público que sempre
prestigia as atrações
viola açoriana de dois corações
do Palcão de Capão
Novo. O Show
principal será dos Cantadores do Litoral. O Festival estará
integrado a programação de um Grande evento
promovido pelo Novo Portal Rota Açoriana.

O entorno da Moenda

Melhoria no atendimento a comunidade
e o foco nas atividades também são importantes para
manter a qualidade dos serviços”, destaca.
Os critérios são avaliados
em ligações fora do prazo, rejeição do padrão de entrada,
corte físico, corte financeiro,
religue de urgência fora do
prazo, religue normal fora do
prazo, manser, faturados por

média,
refaturamentos
e
inadimplência. Desde 2004, a
gerência vem trabalhando no
acompanhamento mensal dos
dez indicadores comerciais. São
realizadas reuniões periódicas e
avaliações dos serviços, com o
objetivo de identificar e corrigir
falhas e ampliar as informações
aos gestores, visando à melhoria
no atendimento dos clientes.

estabelecimentos comerciais.
Contamos também com
um amplo salão de festa e uma
e áreas de lazer (colônia de férias em Tramandai e área de
Camping em Mariapólis) que
poderão serem utilizadas, in-

clusive no período de baixa temporada.
Servidor Público Municipal,
venha conhecer nossa entidade
e fazer parte de seu quadro social.

A Diretoria

Na parte externa do ginásio Caetano Tedesco, haverá
uma Feira de Produtos da Terra, com as delicias de Santo
Antônio, rapaduras, sonhos e mais. A programação inicia
na quinta-feira, dia 20 de agosto, no palco externo, com o
programa “Estúdio Aberto” da Rádio Itapuí com
apresentação de Odilon Machado Ramos e Daniel Alamón,
em comemoração aos 60 anos da Emissora com
apresentação de talentos locais, entre outras atrações. Na
sexta-feira 21, durante o dia tem apresentações artísticas
das escolas do Município, o Show Pandorga da Lua (Jaime
Vaz Brasil e Ricardo Freire), oficinas, palestras (Proerd),
parque infantil, Bombeiros Mirins. Sábado e domingo,
dias 22 e 23 de agosto, durante o dia as atrações ficarão
por conta do CTG Patrulha do Rio Grande no Palco Elizeu
De Venuto. A informação é de Claudinir Müller da
Rádio Itapuí.

CD Cantadores do Litoral

Foi entregue
para a Petrobras a
prestação de
contas final do CD
Cantadores do
Litoral. O Disco,
que já está sendo
levado para
outros estados
brasileiros, além
de Açores
Portugal e Canadá,
já está disponível
também na Cia da
Música, aqui em
Osório.

GABRIELA MOREL

