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Osório Canta e Encanta

15

Por Paulo de Campos

No próximo sábado, dia 27 de novembro a partir das 21h15min no Largo dos Estudantes Sônia Chemale acontece o show de abertura das atividades culturais
relativas ao Natal e Ano Novo. O espetáculo Osório Canta e Encanta reúne num mesmo palco os maiores nomes da cidade e do movimento musical litorâneo
para apresentarem a temática natalina, com a participação dos seguintes artistas: Julian e Juliano e Só Vanerão; Adriana Sperandir e Banda Cia A3; Enzo e Rodrigo;
Grupo Cantadores do Litoral; Índio Rufino; Paulinho DiCasa; Renato Jr; Cléa Gomes e Carlos Catuípe; e Banda Galera da Rima. O Natal dos Bons Ventos é uma
realização da Prefeitura de Osório, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo.
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