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A hora é agora!

Coluna

Este espaço é dedicado e está aberto à divulgação de todas as
atividades musicais e culturais do Litoral Norte. Sem restrições.
Mas, repito mais uma vez: Não tenho “bola de cristal”. Não posso
divulgar o que não me é informado. Os “releases” devem ser enviados
para paulodecampos@cantadoresdolitoral.com.br ou entregues na
Rima (em tempo hábil). Pode ser até pelo telefone 6636145, não
importa. Terei prazer em divulgar. O Jornal Revisão é um dos poucos
que dá espaço permanente para os músicos. Vamos aproveita-lo?
E não esqueçam que vários outros jornais e portais da região e da
capital também publicam minhas informações e meus textos, pois
sempre distribuo os “releases” para todos eles.

Desfile

Achei interessante e criativa a solução da Escola General Osório
que fez com que todos os seus alunos desfilassem cantando com
alegria e orgulho de sua escola. Parabéns à professora Zilda e a
todos os professores que sempre “estão bolando novidades” para
apresentar bem a sua escola onde quer que seja.

Também vão

A cantora Loma e o músico, compositor e arranjador Mário
Tressoldi também foram convidados para ir a Rio Grande, em
outubro, participar como jurados do Festival Estadual Nossa Arte
das APAEs/RS, junto comigo e Neto Fagundes. Pra nós, com
certeza, o festival das APAEs será o evento de maior emoção do
ano.

Tafona

Já estão abertas as inscrições para as Etapas Litorânea (até
12 de novembro) e Estadual (até 26 de novembro),
impreterivelmente. O Regulamento foi confeccionado com
antecedência e divulgado já na Moenda. Agora as coisas funcionam!
Uma segunda tiragem (com algumas correções) deve ficar pronta
até o final deste mês. Maiores informações na Secretaria de
Desenvolvimento e Turismo de Osório.

Quinta-feira, 9 de setembro de 2004.

EDITORIAL

“ Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
e invocai-o enquanto está perto “ Isaías 55:6

Um grande desfile

Vivemos no último domingo um
momento cívico importante em nossa
comunidade. O Desfile da Semana da
Pátria superou todas as expectativas
e foi marcado pela organização e
forma com que foi apresentado. O
fato de iniciar sem atraso é a prova
que toda e qualquer organização
patrocinada pelo poder público
merece respeito à comunidade.
Esperamos que a pontualidade do
desfile seja uma constante em Osório
a partir de agora.
O desfile além de uma lição de
civismo mostrou o potencial da
comunidade. Empresas também
desfilaram orgulhoso de sua
comunidade. Aliás, é bom ressaltar
que a idéia de levar as empresas à
avenida foi do jornal Revisão com a
edição especial “As empresas que
estão tocando Osório, onde a
secretária Beatriz Kohlrausch nos
pediu autorização para usar o slogan.
Ainda é preciso convencer mais
empresários a participar, mas a
demonstração de domingo é a prova

que a idéia da secretária foi levada
adiante”.
Por outro lado o recém empossado
secretário de Educação professor Ivo
mostrou muita competência levando
com maestria até a avenida o grande
potencial da educação do município.
Lemos na grande Imprensa que o
presidente Lula convocou a todos para
não fazerem feriadão e demonstrar
no desfile da Pátria o amor pelo Brasil.
Pois o presidente deveria assistir o
desfile de Osório e certamente iria
sentir orgulho do seu país, como nós
sentimos orgulhos também do nosso
município.
Uma pena que um partido político
confundiu desfile da Pátria com
carnaval e no final adentrou na
avenida provocando um “mico”
histórico na campanha eleitoral. Mas
se esta iniciativa foi aplaudida ou
vaiada pela comunidade vamos saber
no dia 03 de outubro, onde certamente
a nossa comunidade dirá sim ou não
a infeliz iniciativa deste partido
político.

Maçambique no “África-Brasil-África”

A coordenadora Francisca Dias do
Grupo Religioso e Cultural Maçambique
de Osório compareceu à cerimônia de
abertura da exposição “África-BrasilÁfrica”, que ocorreu, em Porto Alegre, na
quinta-feira passada, dia 02 de setembro,
às 19 horas, no Memorial do estado do
Rio Grande do Sul. Na ocasião, se fez
presente ao evento o presidente da
República de Moçambique, Sr. Joaquim
Alberto Chissano, quando foi recebido por
autoridades do governo estadual. A Sra. Francisca Dias representando a Prefeitura
Municipal de Osório e a comunidade negra de Osório, que possui antigos e fortes
laços culturais com o país africano, ofertou uma cesta de presentes ao presidente de
Moçambique, na qual continha produtos da região, além de material com informações
turísticas. A autoridade africana demonstrou uma enorme emoção e profundo interesse
em saber maiores detalhes sobre a cultura do maçambique e sobre o município de
Osório.

