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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.

27 de setembro - Staccatos 60/2009

Ano IX nº 690

Sesmaria da Poesia Gaúcha – 14ª Quadra
Neste dia 26 de setembro de 2009, acontece em Osório, a Sesmaria da Poesia Gaúcha – 14ª Quadra, no
auditório da Câmara de Vereadores, com entrada franca. O evento é uma realização da Associação Cultural
Sesmaria, com apoio da Prefeitura Municipal de Osório e do CTG Estância da Serra. Reconhecida como o
principal festival de poemas do estado, a Sesmaria recebe os mais destacados poetas e declamadores do Rio
Grande do Sul. Os jurados são: Anderson Cardoso, Colmar Duarte e Cristiano Ferreira. A homenageada é a
poetiza Jurema Chaves. Com show de Clénio Bibiano e Grupo, as concorrentes são: Na Tafona do Seu Duga
de João Antônio Marin Hoffmann, Sebastião Teixeira Correa e João Adauto da Silveira com interpretação de
Wilson Araujo; A quem embuçala os sonhos de Cláudio Silveira com José Cláudio Pereira; As sete faces do
poema de Moisés Silveira de Menezes com Érico Bastos; Cantiga pra um vinhateiro de Luis Lopes de Souza
com Karin Burtet; De ginetes e cavalos de Roseli de Fátima S. dos Santos com Jesus dos Santos; Desamor
de Carlos Omar Villela Gomes com Liliana Cardoso; Identidade de Diogo Correa com Marcio Costa; Inventário
da saudade Guilherme de Araujo Collares com Francisco Azambuja; O espelho em três movimentos de
Rodrigo Bauer com Pedro Junior da Fontoura; O Homem que a Deus esperava de Francisco Rollof com Ariel
Pereira; e Uma noite pra romance de Vaine Darde com Valdemar Camargo.

Lourdes Rodrigues no Baguta
Os meninos de Tramandaí, Marcelo Astiazara e Tiago Goulart do Sarau Beatles lotaram
novamente o Baguta Bistrô no sábado passado. A Apresentação teve o apoio Cultural
das Lojas Nilza, Supermercados Dalpiaz, Imobiliária Cardoso e DaCor Tintas. A
programação tem Paulinho DiCasa todas as quartas e nesta semana tem Banana Joe na
quinta, 24, a Dama da Noite Portoalegrense Lourdes Rodrigues na Sexta, 25,

(imperdível!), e Tereza Louca no sábado

Cantadores ao vivo
A TV Assembléia transmitiu ao vivo pela NET para todo o Rio Grande do Sul o espetáculo de encerramento da
programação da Semana Farroupilha promovida pela casa. O Auditório Dante Barone recebeu um bom e
seleto público que foi prestigiar o Grupo Cantadores do Litoral no show de lançamento de seu primeiro CD
patrocinado pela PETROBRAS. Entre outros estavam presentes Raul Ellwanger, Luiz Mauro,Caetano Silveira,
Victor Hugo, Cléa Gomes, Carlos Catuípe e Zé Caradípia, as produtoras Rosane Furtado, Rosane Scherer e
Glórya Athanásio, jornalistas, muitos integrantes de invernadas artísticas de CTGs de Porto Alegre e do
Litoral, uma comitiva da Secretaria de Cultura de Osório, representando a Prefeitura Municipal por desejo do
próprio prefeito; representantes de deputados, alunos da Rima e Paulo Norberto da PETROBRAS. O show
teve a participação de Renato Júnior, Paulinho DiCasa e Juliano Gonçalves, além de um excelente grupo de
danças do CTG Potreiro Grande de Tramandaí sob o comando do coreógrafo Robson Cavalheiro. A TVE vai
apresentar o show em sua programação do Palcos da Vida em data a ser definida.
Em Floripa
Zé Caradípia estará dia 24 de Setembro às 19h lançando o DVD Armadilha Zen na Saraiva Mega Store do
Shopping Iguatemi/SC em Florianópolis/SC. O DVD contém, Asa Morena, Musica Gozada, Céu Azulão e Coisa
Simples entre as dezessete canções gravadas no Teatro de Câmara Túlio Piva e mais algumas nos Extras do
DVD, entre elas as músicas do nosso tempo de Cordas & Rimas como Compadre Vento do Paleca, e as
minhas Canto Confuso e Presságio Negro em parceria com Caradípia.
17 de setembro - Staccatos 59/2009
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Colecionando sons
Recebi a simpática visita de Carlos Roberto Hahn, colecionador de discos nativistas. Ele procurava o LP do 1º
Festival da Canção do Litoral Norte, que foi realizado no ano de 1989, quando eu chegava a Osório. Fui
jurado de várias eliminatórias e também da final do Festival. Entre as músicas estão a vencedora Litoral
Norte do Sul de Adriano Kinsell e Carlos Catuípe, na voz de Cléa Gomes, Argumentos demais de Cao
Guimarães interpretada por Beto Randazzo, Gaititas do Litoral de compositores de Palmares do Sul que foi
escolhida como a Música Mais popular e o Melhor Tema Litorâneo Tradição de Canavieiro de Onofre Machado
Ramos e Leopoldo Santos interpretada por Loma, além de outras músicas de Torres, SAP, Osório e Terra de
Areia.
Outras raridades
Além desse, passei para as mãos do colecionador outros lps raros como o do 1º FESTIBAR, festival de
descoberta de novos talentos que produzi e realizei junto com Dorotéo Fagundes no Restaurante Vinha
D’Alho em Porto Alegre nos anos 80, e discos como Telurismo com o conjunto cultural de nativismo Os
Teatinos que era formado por Paulo e Glênio Fagundes, Marco Aurélio Campos (o Boca) e José Cláudio
Machado; o LP Um Mate por Ti de Loma que contém também a música Um Canto à Terra de Cláudio Martins
e Carlos Catuípe; Gaúcho ao pé da letra de Airton Pimentel, Orelhano com Dante Ledesma, e ainda Canto,
Cordeona e Guitarra com Dorotéo Fagundes. Ao todo, doei dezoito discos que agora fazem parte do acervo
de quase mil títulos preservados por Carlos Hahn. Se você tem discos nativistas e deseja doá-los para que
eles sejam preservados com carinho, mande uma mensagem para crhahn.sle@terra.com.br
Música ao vivo
Continua a programação da música ao vivo no Baguta Bistrô. Aliás, Toquinho já tem montada a programação
para mais de um mês, o que facilita a organização das atividades do bar. Todas as quartas tem Paulinho
DiCasa. Nesta semana se apresentam os Jovens Coroas na quinta, Cadica na sexta e o bom show de Tiago
Goulart e Marcelo Astiazara (Sarau Beatles) no sábado.
Show em Porto Alegre
Nesta sexta, 18, pontualmente às 19 horas tem o espetáculo de lançamento do CD Cantadores do Litoral no
Auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Fazendo parte da
programação da Semana Farroupilha daquela casa, o show será gravado para o programa Palcos da Vida da
TVE e e transmitido ao vivo pela TV Assembleia. Participam junto com a Loma, Cassio Ricardo, DaCostta,
Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo de Campos e Rodrigo Reis, os convidados Paulinho DiCasa no Tambor de

Maçambique; Juliano Gonçalves no acordeão e voz; e o cantor Renato Júnior, além de quatro casais sob o
comando do coreografo Robson Cavalheiro. A entrada é livre, mas sugerem-se alimentos para doação.
Maria Clara
Enquanto ensaiávamos no dia 14, recebemos uma mensagem de Renato Júnior dando conta de que nascera
Maria Clara, primeira filha dele e de Juliana. Felizes, comemoramos a boa nova e parabenizamos o casal
amigo.
10 de setembro - Staccatos 58/2009
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Uma noite de músicos
O Baguta Bistrô bombou no domingo. Foi o aniversário do James, o que
logicamente virou sinônimo de reunião de músicos. Estavam de
aniversário também o Aloísio Adib e o Pida. Triplicou-se a alegria da
noitada. Desfilaram muitos instrumentistas e cantores de vários gêneros
no palco do Baguta, numa festa fechada bem servida e bem organizada.
Parabéns James!
Esta semana no Baguta
A programação musical do Bar e Restaurante Baguta Bristrô (Largo Sonia
Chemale) traz nesta semana Marcos Acústico na quinta-feira, Paulo André
e Banda na sexta e Serginho Sá no sábado. Em breve apresentará de
novo Marcelo Astiazara e Thiago Goulart com o seu Sarau Beatles.
Bethy Krieger
Show de lançamento CD Pampa Y Piano de Bethy Krieger Dias 11, 12 às 21h e domingo dia 13, às 20 horas,
no Instituto Cultural Brasileiro Norte Americano, Rua Riachuelo, 1257, no Centro Histórico, em Porto Alegre.
Divulgando
Hoje, Loma e eu estaremos participando de vários programas de rádio na Rede RBS. Entre eles o programa
Gaúcha, 19 horas com Cláudio Brito e Brasil na Madrugada com Sara Bodowsky a partir da meia noite na
Rádio Gaúcha AM/FM; e também Noite Gaúcha apresentado por Jairo Reis na Rádio Rural AM, às 23 horas,
para divulgar o show de lançamento do CD Cantadores do Litoral e de encerramento da programação da
Semana Farroupilha da Assembléia Legislativa do Estado. Espetáculo que acontece dia 18 de setembro, às 19
horas, no Auditório Dante Barone, com gravação dos programas Sarau no Solar, da TV Assembléia e Palcos
da Vida da TVE. O agendamento e divulgação do CD Cantadores do Litoral está a cargo de A Três Mãos
Produtora e Jornal Fala Brasil.
03 de setembro - Staccatos 57/2009
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Cantadores na Expointer
Neste sábado, dia 5, às 17 horas tem show do Grupo Cantadores do Litoral no palco principal da EXPOINTER.
DaCostta, Cassio Ricardo, Loma, Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo de Campos e Rodrigo Reis apresentam,
neste espetáculo, o repertório do primeiro CD do grupo. Numa promoção conjunta do Instituto Estadual de
Música e da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.
Palcos da vida
Já estão confirmadas, pela TVE (programa Palcos da Vida) e pela TV Assembléia, as gravações do Espetáculo
do Grupo Cantadores do Litoral promovido pelo Sarau no Solar. Esse show que marcará o encerramento da
programação da Semana Farroupilha na Assembléia Legislativa do RS, acontece às 18h30min do dia 18 de
setembro no Auditório Dante Barone e será também o principal evento de lançamento do CD Cantadores do
Litoral, projeto patrocinado pela Petrobrás, dentre uma série de apresentações, já programadas até o final
deste ano, com esse objetivo. Em Porto Alegre participam também como convidados os cantores Renato
Júnior e Lúcio Pereira e o acordeonista Juliano Gonçalves, além de um grupo de quatro casais de dançarinos
sob a direção do coreógrafo Robson Cavalheiro. Depois do show, a Direção Técnica do Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore, estará recepcionando o grupo Cantadores do Litoral e seus convidados para um jantar no
Galpão Crioulo do IGTF no Parque Harmonia. A divulgação do CD e do espetáculo estão a cargo da A3 Mãos
Produtora, Fala Brasil e Sarau no Solar.
As coisas boas da Moenda
Mesmo sem lotar, apesar de entrar muita gente somente na hora dos shows, a
programação de espetáculos da Moenda foi muito boa: Comparsa Elétrica com Pirisca

Grecco na sexta, Show Pouca Vogal com Humberto Gessinger e Duca Leindecker no
sábado e o espetáculo de Renato Teixeira no domingo foram belas e competentes
atrações. Houve ainda os pequenos shows de abertura que apresentaram a Orquestra
Gaúcha de Viola Caipira de Sapiranga, com cinquenta violas no palco e a homenagem ao
flautista Plauto Cruz que se apresentou acompanhado de Beto Bollo, um momento
emocionante. Bons momentos aconteceram também no palco externo por onde
passaram vários grupos locais e da região.

Encontros e reencontros
Positiva também foi a reativação do “Bar dos Músicos” nos bastidores do palco da Moenda. Lá encontrei e
reencontrei, como em todos os anos, grandes amigos entre os artistas e imprensa presentes. O mineiro
Zebeto Correa, cuja amizade se consolida cada vez com mais intensidade; meu querido e velho parceiro
Airton Pimentel; um ex-colega de faculdade que estava em Portugal, o Zé Ramos; Plauto Cruz e Beto Bollo;
Pirisca; Samuka, o engenheiro de som Egon Alscher e o criativo iluminador Gerry Marquês; Claudinir Müller,
Daniel Alamon e Odilon Ramos da Rádio Itapuí, Alexandre Fernandes da Rádio 98.1 Fm – Comunitária; Hillo
Paim, da Rádio Universidade de Santa Maria; Mauro Moraes, Victor Hugo, Erlon Péricles e tantos outros.
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Autoridades conhecem
projeto do Pólo Metal Mecânico
FOTOS: ASCOM

ASCOM
Empresários e autoridades
tiveram a oportunidade de participar
da
reunião
de
apresentação do Projeto Vento
do grupo empresarial Süd Metal sobre a possível instalação
de um Polo Metal Mecânico na
cidade de Osório. A reunião
ocorreu na noite de quinta-feira, (27), no auditório da Facos
e foi organizada pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
e Turismo com o apoio do Centro Empresarial de Osório.
Na apresentação do projeto, o tataraneto do fundador da
Fundição Becker e gerente geral de vendas do grupo,
Alessandro Becker, relatou, aos
presentes, todo o potencial e
credibilidade do grupo no mercado, mostrando todas as
empresas que são suas clientes
e para as quais vendem as suas
peças.
O vice-presidente da empresa, Octávio Teichmann,
apresentou os dados econômicos da empresa e o objetivo da
vinda para Osório. “O nosso objetivo principal de vir aqui, não
é uma questão de convencimento, mas sim de esclarecimento
desse projeto. Dentro do nosso
planejamento estratégico, a instalação do mesmo grupo de
empresas, num só local, é uma
condição fundamental para a
nossa
empresa”,
relatou
Teichmann.
Sobre os motivos para escolher a cidade ele considera a
localização da cidade estratégica. “O município de Osório
reúne todas as condições de ajudar
nessa
nossa
competitividade, desde a questão
da
infraestrutura,
envolvendo a parte de energia,
a parte de localização. A nossa
intenção é esclarecer a população porque, acima de tudo, nós
queremos ser bem-vindos”, afirmou Teichmann.
Após a apresentação, as
pessoas presentes puderam encaminhar perguntas para a mesa
diretiva formada pelo Prefeito
de Osório Romildo Bolzan
Júnior, o Secretário Municipal
de Desenvolvimento e Turismo,
Jorge Ramos, o Diretor da
Facos, Adelar Hengemühle, o
presidente do Centro Empresarial de Osório, Joel Dada, o
supervisor de meio ambiente do
grupo SüdMetal, Atilano Machado, o engenheiro da empresa
Emílio Becker e o consultor de
meio
ambiente,
Paulo
Lanschnit.
Uma das questões abordadas foi o impacto ambiental do

Cantadores na Expointer
Neste sábado, dia 5, às 17 horas tem show do Grupo
Cantadores do Litoral no palco principal da EXPOINTER.
DaCostta, Cassio Ricardo, Loma, Mário Tressoldi, Nilton
Júnior, Paulo de Campos e Rodrigo Reis apresentam, neste
espetáculo, o repertório do primeiro CD do grupo. Numa
promoção conjunta do Instituto Estadual de Música e da
Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.

Palcos da vida
Prefeito e autoridades na mesa
projeto que foi respondida
com propriedade pelo consultor da empresa, esclarecendo
que não existe emissão gasosa e todos os resíduos são
tratados dentro da própria
empresa. Outra questão foi em
relação as vagas de trabalho e
mão-de-obra qualificada e a
empresa respondeu que de 70
a 80% dos trabalhadores seriam da nossa região, o restante,
provavelmente, seriam de
funcionários que viriam junto
com a empresa.
No projeto, serão abertas
2.000 mil vagas de trabalho
direto e outras 3.800 de vagas indiretas, através da
terceirização de serviços.
Para o Prefeito de Osório,
Romildo Bolzan Júnior, o município
está
tendo
a
oportunidade de incrementar
a economia da cidade. “Nós temos aqui, um fato único, que
é capaz de dar uma nova vertente econômica para o
município de Osório e que
está em nossas mãos, se nós
tivermos a capacidade de interpretar todo esse momento
e fazer tudo aquilo certinho,

nós vamos ter, talvez aqui, um
grande empreendimento, com
grandes repercussões para toda
a população de Osório, para todos os segmentos: setor
universitário, comércio, para o
setor de formação de nível técnico, dos serviços, enfim, nós
temos uma possibilidade enorme a partir dessa discussão”,
afirmou o Prefeito.
O Secretário de Desenvolvimento e Turismo, Jorge Ramos,
fez uma avaliação positiva da
reunião. “Foi excelente, as pessoas que estavam na reunião
eram de representatividade, formadores de opinião. A empresa
veio com o intuito de esclarecer
e não convencer”, afirmou o Secretário.
Nas próximas semanas, vai
ocorrer uma audiência pública,
uma reunião aberta à população
de Osório sobre o projeto, com
a apresentação dos representantes do grupo Süd Metal. Quem
quiser encaminhar perguntas
para a SüdMetal sobre o projeto
de instalação do polo, pode fazêlo pelos endereços eletrônicos
da empresa no site da Prefeitura: www.osorio.rs.gov.br.

Já estão confirmadas, pela TVE (programa Palcos da
Vida) e pela TV Assembleia, as gravações do Espetáculo do
Grupo Cantadores do Litoral promovido pelo Sarau no Solar. Esse show que marcará o encerramento da programação
da Semana Farroupilha na Assembleia Legislativa do RS,
acontece às 18h30min do dia 18 de setembro no Auditório
Dante Barone e será também o principal evento de lançamento do CD Cantadores do Litoral, projeto patrocinado pela
Petrobras, dentre uma série de apresentações, já programadas até o final deste ano, com esse objetivo. Em Porto Alegre
participam também como convidados os cantores Renato
Júnior e Lúcio Pereira e o acordeonista Juliano Gonçalves,
além de um grupo de quatro casais de dançarinos sob a direção do coreógrafo Robson Cavalheiro. Depois do show, a
Direção Técnica do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, estará recepcionando o grupo Cantadores do Litoral e
seus convidados para um jantar no Galpão Crioulo do IGTF
no Parque Harmonia. A divulgação do CD e do espetáculo
estão a cargo da A3 Mãos Produtora, Fala Brasil e Sarau no
Solar.

As coisas boas da Moenda
Mesmo sem lotar, apesar de entrar muita gente
somente na hora dos shows, a programação de
espetáculos da Moenda foi muito boa: Comparsa
Elétrica com Pirisca Grecco na sexta, Show Pouca
Vogal com Humberto Gessinger e Duca Leindecker no
sábado e o espetáculo de Renato Teixeira no domingo
foram belas e competentes atrações. Houve ainda
os pequenos shows de abertura que apresentaram
a Orquestra Gaúcha de Viola Caipira de Sapiranga, com
cinquenta violas no palco e a homenagem ao flautista
Plauto Cruz que se apresentou acompanhado de Beto
Bollo, um momento emocionante. Bons momentos
aconteceram também no palco externo por onde
passaram vários grupos locais e da região.

Encontros e reencontros

Público na reunião

Positiva também foi a reativação do “Bar dos Músicos”
nos bastidores do palco da Moenda. Lá encontrei e
reencontrei, como em todos os anos, grandes amigos
entre os artistas e imprensa presentes. O mineiro Zebeto
Correa, cuja amizade se consolida cada vez com mais
intensidade; meu querido e velho parceiro Airton
Pimentel; um ex-colega de faculdade que estava em
Portugal, o Zé Ramos; Plauto Cruz e Beto Bollo; Pirisca;
Samuka, o engenheiro de som Egon Alscher e o criativo
iluminador Gerry Marquês; Claudinir Müller, Daniel
Alamon e Odilon Ramos da Rádio Itapuí, Alexandre
Fernandes da Rádio 98.1 Fm – Comunitária; Hillo Paim, da
Rádio Universidade de Santa Maria; Mauro Moraes, Victor
Hugo, Erlon Péricles e tantos outros.
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Osório recebe visita do
Estado Maior da Brigada Militar
Operação Golfinho e frações da BM no litoral motivaram a visita
FOTOS : ELIANA RAMOS

Eliana Ramos
Uma comitiva formada pelo
Chefe do Estado Maior da Brigada Militar coronel Hildebrando
Antonio Sanfelice e os comandantes das Unidades de
Policiamento Ostensivo e
Ambiental, Corpo de Bombeiros
e da área de comunicação da
Corporação, visitou as frações
da BM no Litoral Norte. No complexo do Comando Regional de
Policiamento Ostensivo CRPO/
Litoral, conheceram as instalações da Escola Técnica Policial
Militar ETPM/Osório.
Jornal Revisão- Qual é o
objetivo dessa visita?
Chefe do Estado Maior
da BM coronel Hildebrando
Antonio Sanfelice- O objetivo dessa visita técnica é
acompanhar todos os comandantes de nossas frações:
bombeiros, policiamento, área
ambiental, comando rodoviário,
escola e discutir a Operação Golfinho 2009/2010.
JR- Qual é o planejamento
para a Operação Golfinho?
Coronel- Estamos trabalhando junto ao governo do
Estado em termos de efetivos e
recursos. Definindo pontos específicos sobre salva-vidas,
guaritas, porque temos noção
do tamanho da operação, levando em conta que neste ano, a
operação comemora 40 anos. É
uma data especial para nós e
para toda a população do litoral
e aqueles que no veraneio se
deslocam para o litoral e há 40
anos contam com esse trabalho
BM.
JR- Os alunos do curso que
iniciará ainda neste semestre
serão aproveitados na operação?
Coronel- Neste ano os alunos não serão empregados na
Operação Golfinho porque o cur-

Estado Maior da BM conhece
ETPM-Osório

Uma noite de músicos

Ten cel Fraga explica andamento dos trabalhos aos visitantes
so de formação deles termina
em abril de 2010 e estarão
aptos somente naquele mês. A
partir de dezembro em estágios típicos do litoral norte, não
dentro da operação golfinho,
mas atendendo os municípios
do litoral, de forma integrada, eles poderão, conforme o
planejamento do comando regional, ser empregados. A
Operação Golfinho neste ano
terá profissionais de várias
regiões do Estado.
JR- A alteração na data do
início das aulas dos soldados
se deve a que?
Coronel- Devido ao próprio processo de seleção. Nós
já concluímos todo esse processo e agora eles estão na fase
de entrega de documentos. O
processo do psicotécnico já foi
concluso. Essa fase de entrega
de documento e questão de
recursos num prazo previsto.
Acreditamos que no final de
setembro ou começo de outubro estaremos iniciando esse
novo curso, que é na verdade
um curso só. Ele vai iniciar no
Estado no mesmo dia.
JR- O que representa para
a corporação a ETPM/Osório?
Coronel- A Escola Técnica Policial Militar de Osório
é um projeto antigo que está
sendo trabalhado para receber 240 alunos. Eles deverão
estar em Osório de 28 de setembro a 02 de outubro e em
abril de 2010 estarão aptos
para atender também o CRPO/
Litoral. É importante ressaltar
que isso representa o esforço
de todas as ações da BM no litoral, seja do comando
regional, 8º BPM, escola, comando Rodoviário e comando
de Bombeiros. Na verdade há
um esforço conjunto de todas
as frações da BM no atendimento, para que a Escola

funcione da melhor forma. Teremos os instrutores do melhor
nível possível, buscaremos dentro na própria região dos vários
órgãos da BM os oficiais habilitados e capacitados que
buscaremos. Certamente os policiais que se formarão em
Osório serão da melhor qualidade possível.
JR- Quantos alunos serão
convocados no Estado?
Coronel- A previsão inicial era de 3.000 mil alunos,
temos aprovados em torno de
3.800 e a Governadora do Estado autorizou a convocação de
todos os aprovados. Estamos
projetando nesse processo uma
defasagem de cerca de 30% dos
alunos que não entregam a documentação
exigida,
por
exemplo. A estimativa é de que
3.600 sejam chamados nesse
concurso da BM.
JR- O que esse número representa em relação à carência
de policiais no Estado?
Coronel- Ele é um processo
que
vai
dar
uma
suplementação boa. Na verdade
o governo já está autorizando
através
dos
projetos
estruturantes do Estado, para
2010, o ingresso de mais 6.000
mil policiais. É processo que
deve iniciar assim que seja aprovado. É uma tentativa de
reequilibrar. Nossa defasagem é
muito grande hoje, e isso vem
para dar um suplemento. O que
nós estamos procurando na própria formação é otimizar,
habilitar e capacitar o nosso policial de forma que ao sair
formado ela tenha uma capacidade de trabalho melhorada e
ampliada. Queremos que no seu
trabalho ele possa receber muito mais, através de técnicas e
tecnologias que estamos agregando no treinamento do
policial.

O Baguta Bistrô
bombou no
domingo. Foi o
aniversário do
James, o que
logicamente virou
sinônimo de reunião
de músicos.
Estavam de
aniversário também
o Aloísio Adib e o
Pida. Triplicou-se a
alegria da noitada.
Desfilaram muitos
instrumentistas e
cantores de vários
gêneros no palco do
Baguta, numa festa
fechada bem servida
e bem organizada.
Parabéns James!

Esta semana no Baguta
A programação
musical do Bar e
Restaurante Baguta
Bistrô (Largo Sônia
Chemale) traz nesta
semana Marcos
Acústico na quintafeira, Paulo André e
Banda na sexta e
Serginho Sá no
sábado. Em breve
apresentará de novo
Marcelo Astiazara e
Thiago Goulart com o
seu Sarau Beatles.

Bethy Krieger
Show de lançamento CD Pampa Y Piano de Bethy
Krieger Dias 11, 12 às 21h e domingo dia 13, às 20 horas,
no Instituto Cultural Brasileiro Norte Americano, Rua
Riachuelo, 1257, no Centro Histórico, em Porto Alegre.

Divulgando
Hoje, Loma e eu estaremos participando de vários
programas de rádio na Rede RBS. Entre eles o programa
Gaúcha, 19 horas com Cláudio Brito e Brasil na
Madrugada com Sara Bodowsky a partir da meia noite na
Rádio Gaúcha AM/FM; e também Noite Gaúcha
apresentado por Jairo Reis na Rádio Rural AM, às 23
horas, para divulgar o show de lançamento do CD
Cantadores do Litoral e de encerramento da
programação da Semana Farroupilha da Assembleia
Legislativa do Estado. Espetáculo que acontece dia 18 de
setembro, às 19 horas, no Auditório Dante Barone, com
gravação dos programas Sarau no Solar, da TV
Assembleia e Palcos da Vida da TVE. O agendamento e
divulgação do CD Cantadores do Litoral está a cargo de A
Três Mãos Produtora e Jornal Fala Brasil.
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Homenagem e Chama Crioula
marcam o início da Semana
Farroupilha em Osório
As festividades do 20 de
setembro, em Osório começaram no sábado, (12), com uma
missa em Passinhos, após, ocorreu
um
jantar
de
confraternização em homenagem ao seu Álvaro Alves, o seu
Alvinho, que está sendo homenageado
nessa
Semana
Farroupilha em Osório.
O jantar baile foi realizado
no CTG Estância da Serra. Já a
cerimônia que abriu, oficialmente, a Semana Farroupilha em
Osório, ocorreu na tarde de domingo, (13), no CTG Estância da
Serra.
A solenidade contou com a
apresentação da Banda Municipal e estiveram presentes o
Prefeito de Osório, Romildo
Bolzan Júnior, o Vice-Prefeito de
Osório, Luiz Gomes Anflor, os
vereadores Valério dos Anjos e
Luiz Ramos, os secretários municipais da Cultura, Tâmara
Carniel, da Habitação, Elizete
dos Anjos e da Agricultura e Pecuária, Marcos Bolzan, o
Comandante do 8º Batalhão da
Brigada Militar, o Major Rogério
Alberche, além do homenageado da festa de 20 de setembro
em Osório, Álvaro Alves, do Piquete Mathias Velho Pacheco, o
Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Júlio Ribas,
representantes do CTG
Estância da Serra, representantes de piquetes de laçadores
e comunidade em geral
Durante toda a semana, representantes de piquetes e
instituições irão se revezar na
ronda da Chama Crioula e também nas cerimônias de

FOTOS: CARLOS ALVES

Colecionando sons
Recebi a simpática visita de Carlos Roberto Hahn,
colecionador de discos nativistas. Ele procurava o LP do 1º
Festival da Canção do Litoral Norte, que foi realizado
no ano de 1989, quando eu chegava a Osório. Fui jurado de
várias eliminatórias e também da final do Festival. Entre as
músicas estão a vencedora Litoral Norte do Sul de
Adriano Kinsell e Carlos Catuípe, na voz de Cléa Gomes,
Argumentos demais de Cao Guimarães interpretada por
Beto Randazzo, Gaititas do Litoral de compositores de
Palmares do Sul que foi escolhida como a Música Mais popular e o Melhor Tema Litorâneo Tradição de Canavieiro
de Onofre Machado Ramos e Leopoldo Santos interpretada
por Loma, além de outras músicas de Torres, SAP, Osório e
Terra de Areia.

Outras raridades
Fogo Simbólico saiu do 8º BPM até o Galpão

Autoridades e público inicio da semana
hasteamento e arriamento das
bandeiras. Entre as principais
atrações da festa, estão à exibição do filme Neto Perde a
Sua Alma, no Largo dos Estudantes, que aconteceu na
quarta-feira (16), além de música e gastronomia típica no

Galpão Romildo Bolzan, localizado junto ao CTG Estância da
Serra.
O desfile da Semana
Farroupilha está marcado para
o dia 20 de setembro, domingo,
a partir das 15h, na Avenida
Marechal Floriano Peixoto.

Além desse, passei para as mãos do colecionador outros lps raros como o do 1º FESTIBAR, festival de descoberta
de novos talentos que produzi e realizei junto com Dorotéo
Fagundes no Restaurante Vinha D’Alho em Porto Alegre nos
anos 80, e discos como Telurismo com o conjunto cultural de nativismo Os Teatinos que era formado por Paulo e
Glênio Fagundes, Marco Aurélio Campos (o Boca) e José
Cláudio Machado; o LP Um Mate por Ti de Loma que contém também a música Um Canto à Terra de Cláudio Martins
e Carlos Catuípe; Gaúcho ao pé da letra de Airton
Pimentel, Orelhano com Dante Ledesma, e ainda Canto,
Cordeona e Guitarra com Dorotéo Fagundes. Ao todo,
doei dezoito discos que agora fazem parte do acervo de quase mil títulos preservados por Carlos Hahn. Se você tem
discos nativistas e deseja doá-los para que eles sejam preservados com carinho, mande uma mensagem para
crhahn.sle@terra.com.br

Música ao vivo
Continua a programação da música ao vivo no Baguta
Bistrô. Aliás, Toquinho já tem montada a programação para
mais de um mês, o que facilita a organização das atividades
do bar. Todas as quartas tem Paulinho DiCasa. Nesta semana se apresentam os Jovens Coroas na quinta, Cadica na
sexta e o bom show de Tiago Goulart e Marcelo Astiazara
(Sarau Beatles) no sábado.

Show em Porto Alegre
Nesta sexta, 18,
pontualmente às 19 horas tem o espetáculo de
lançamento do CD
Cantadores do Litoral no Auditório Dante
Barone, da Assembleia
Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul.
Fazendo parte da programação da Semana
Farroupilha daquela
casa, o show será gravado para o programa Palcos da Vida da TVE e Sarau no
Solar da TV Assembleia. Participam junto com a Loma, Cassio Ricardo, DaCostta, Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo
de Campos e Rodrigo Reis, os convidados Paulinho DiCasa
no Tambor de Maçambique; Juliano Gonçalves no acordeão
e voz; e o cantor Renato Júnior, além de quatro casais sob o
comando do coreografo Robson Cavalheiro. A entrada é
livre, mas sugerem-se alimentos para doação.

Maria Clara
Hasteamento das bandeiras feito por autoridades e tradicionalistas

Enquanto ensaiávamos no dia 14, recebemos uma mensagem de Renato Júnior dando conta de que nascera Maria
Clara, primeira filha dele e de Juliana. Felizes, comemoramos a boa nova e parabenizamos o casal amigo.

Geral / Opinião

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.

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.
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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

Sai de Baixo - Menezes Jr
*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

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

funcionários públicos, ou
empresários que não
precisam de empregos, por
isso
não
querem
desenvolvimento e trabalho
para o povo”.
*Já na padaria ouvi o
seguinte: “se tivéssemos
remédio na farmácia
pública,
bom
atendimento na rede de
saúde, a cidade sem
buracos, educação abaixo
dos padrões, seria a favor,
mas como está sou
obrigado a ser contra”.
*Estou aqui transmitindo
alguns pensamentos de
pessoas, minha opinião
pessoal todos já sabem,
sou a favor, mas temos
que melhorar algumas
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)

