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Este lugar está reservado

A morena está nas páginas da Revista Vip deste mês. Se querem mais detalhes comprem a revista
na banca do Pelé na Rodoviária.
Na entrega do prêmio Fama
notei as mulheres muito elegantes.
Discretamente descobri que são
clientes da Ecco Moda Mulher.
Então fiquei pensando: quando
será que a Ecco vai abrir uma loja
de confecção masculina? Vou fazer esta pergunta a empresária
Carmen Dalpiás.
Impressiona nestas reuniões
sociais a elegância das mulheres Osorienses. Também com
a Ecco fica fácil ser elegante.
Também por isso Carmen Dalpiás vem sendo escolhida empresária destaque nas pesquisas de
opinião pública.
Valério dos Anjos foi reeleito
Presidente da AFMO. Muitos criticam o cara, mas na hora do voto
dá sempre ele na cabeça.
Dia 10 de maio acontece a primeira reunião visando a preparação para os 150 anos do município. Se você tem alguma
idéia é a hora de colaborar com
a administ ração mun icipal.
Deve ser formada a comissão
organizadora dos festejos do Sesquicentenário. Compareça. É reunião aberta a todos da comunidade. A reunião começa às 20 h, no
plenário Francisco Maineri, na
Câmara de Vereadores.

Vice-governador Antonio Hohlfeldt lembrou o ex -secretário
José Fortunatti. Política de bons
vizinhos, já que o sonho do
PMDB é ter o PDT ao seu lado
já no primeiro turno. Sonho mesmo, pois o PDT está a mil com
Alceu Collares como candidato.
Li a coluna do Rogério Bernardes no site Litoral Mania e ele
definiu muito bem o pronunciamento do presidente Lula em
Osório. Segundo o colunista é
natural que Lula não sabia que o
vento poderia gerar Energia, pois,
afinal de contas, Lula nunca sabe
nada.
Dílson Maciel, Ana Rufino e
Elisabete Moro. São três grandes
diretores de Escolas que fazem
um trabalho brilhante em Osório.
Merecem as obras nas suas escolas.
Ele não foi convidado pelo protocolo para se manifestar nas inaugurações das obras nas escolas. Mas
no Prudente de Moraes a secretária
Nelsi Muller resolveu dar uma canja
ao deputado Alceu Moreira. Ao invés de um longo discurso a qual é
especialista, o deputado apenas saudou a todos e seu pronunciamento
foi rápido, próprio para a ocasião, pois
as crianças estavam no frio assistin-

do a tudo. Foi aplaudido, é lógico. É
assim que se faz política inteligente.
Impressiona o regime do prefeito Romildo Bolzan Júnior. Já
emagreceu 17 quilos. Está de
bem com a vida, sendo que o
novo visual está fazendo um
grande bem a sua auto-estima.
A primeira Festa do Peixe
Frito acontece em Atlântida sul
de 19 a 21 de maio. É a valorização da praia de Osório, que
promete levar muita gente até lá.
Grandes atrações como Julian e
Juliano, Renato Junior, Garotos
da Noite e o Ultramen, que faz
sucesso entre a gurizada. E muito peixe nos Quiosques da beira
da praia e no Centrinho de Atlântida Sul. Coordenadora de turismo Miriam Muller trabalhando
muito para o sucesso do evento.
Mais um Grenal dos funcionários da prefeitura acaba em
empate. O resultado de 6 x 6 não
condiz com a realidade do jogo
já que o meu time, o Inter foi
superior, sendo que o Grêmio foi
tirados nas costas do goleiro
Cláudio que estava num dia memorável fazendo defesas impossíveis. Brincadeiras à parte, têm sido
importante esta confraternização
dos funcionários. Agora o jogo
vai ser mensal.

Fiz uma provocação na coluna anterior e amigos queridos
começaram a responder. O assunto lançado foi a restauração
do histórico piano do colégio General Osório, proposta do
Bastião Teixeira.
O Paulinho de Campos, pai do Catulo, por um e-mail, manda dizer que o Dr. Guido Muri, no seu livro Remembranças de
Conceição do Arroio, conta que havia muitos pianos na nossa
cidade. Eram usados em reuniões sociais e concertos, tanto
nas residências das famílias tradicionais como em locais públicos( cinemas, clubes e escolas). O Paulinho diz que em
1990, já naquele ano, prontificou-se a restaurar os pianos do
General Osório e da Rural, que já não existe mais. Problemas
burocráticos junto à Secretaria da Educação o impediram de
atingir o seu objetivo. Mas ele torce para que agora isto seja
alcançado. E dá uma sugestão que me parece interessante:
que os vereadores da cidade invistam mais na educação, adquirindo um piano para ser colocado no palco do plenário Francisco Maineri. Acho que esta é uma crítica procedente. Não
vejo movimentos maiores de nossos representantes nas áreas
da educação e cultura. Visitas à escolas, por exemplo, não
ocorrem, coisa que deveria ser do interesse dos vereadores.
Recebi outro e-mail de um amigo com quem não falo há
algum tempo: o Dr. Francisco Moro. O Chico refere o carinho que tem pelo colégio. Diz que os seus 3 filhos ali estudaram. O Rolando, filho mais velho, hoje segundo promotor de
justiça em Camaquã( o tempo passa rápido, hein Chico? ), fez
o Jardim de Infância, o pré e cursou da primeira à oitava série
no General Osório, entre os anos 70 e 80. E o Dr. Francisco
Moro se coloca à disposição e abraça concretamente a causa
para a restauração do histórico piano, espécie de símbolo cultural da cidade. O piano tem que ser restaurado e voltar para
o seu verdadeiro lugar: o saguão de entrada do colégio. Este
lugar está reservado.

Arte na cidade

Artistas da cidade estão expondo até o dia das mães seus
trabalhos em artesanato e artes plásticas. É o Bazar para a
mãe, chamado “ Divina mãe”. As artesãs: Maria Luiza
Dalpiaz, Lídia Monte, Karen Demczuk, Marilene Linhares,
Paula Adriana Barbosa e Zeli Gomes. As artistas plásticas:
Lina e Andréa Linhares. A exposição ocorre na Marechal
Floriano, 777. Recomendo a visita, no mínimo por uma questão de valorização de artistas de nossa cidade.

Esta edição é em
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