QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2006

“ Deleitar-te-ás, pois, no todo poderoso e
levantarás o teu rosto para Deus.”
Biblia Sagrada, Salmo 22,26

O Sesquicentenário

Em boa hora o prefeito Romildo
Bolzan Júnior convocou a
comunidade para juntos traçar as
metas das comemorações do
Sesquicentenário do Município. A
comissão de alto nível, com apoio da
comunidade que lotou a Câmara de
Vereadores dia 10 de maio, começa
a dar os primeiros passos para que
o ano de 2007 seja marcante para a
cidade de Osório.
É bom que se destaque que a
comissão é formada por ex-prefeitos
e ex-presidentes de Câmara, o que
torna um ato essencialmente
democrático, composto por pessoas
que diversas tendências de
pensamento, mas que agem em um
sentido único, ou seja, comemorar o
aniversário da sua cidade.
O mais importante de tudo isso é
que se começa o assunto com
antecedência para que tudo saia
perfeito. Osório vive uma nova fase e
este momento é importante para que
todos se unam em torno das
comemorações.

Agora é a própria comunidade
colocar seus pensamentos em um
único sentido de comemorar os 150
anos como um ano inesquecível pra
todos.
Agora é dar apoio total as
iniciativas. Todas as entidades
devem dar como prioridade estas
comemorações. Devem seguir o
exemplo de políticos de diversos
partidos que estão unidos em torno
do aniversário da cidade.
Existe muita coisa a ser feita.
Somente com uma comunidade
unida é que conseguiremos chegar
ao sucesso. Osório precisa
recuperar a sua memória e valorizar
as iniciativas de que isso aconteça. A
prefeitura está fazendo a sua parte,
mas é preciso que a sociedade
organizada comece também a se
movimentar. Afinal esta cidade é de
todos. E ela está esperando muito de
todos nós para que comemoramos
estes 150 anos com muito amor e
carinho a essa terra que amamos
tanto.

3º FestRock

Encontro de cinco bandas no Bar do Guego, sábado, 27, às 20 horas.
Montanha Mágica, Estação Zero, Lost Dogs, Buterflay e Os Táxons.

Apoios

Desde o início do ano letivo, a Academia Boa Forma cede seu
espaço para a professora de dança Silviane Lima preparar suas
coreografias com as crianças do Programa AABB-Comunidade. Agora, o
programa pode contar ainda com a FACOS que também cede sua sala
de dança a partir do mês de maio.

Participação

Na Noite Cultural da Festa do Divino, o grupo de flautas e de canto
do Programa AABB-Comunidade estará fazendo a apresentação de
abertura do evento, às 20h30min de sábado, dia 27 no salão Paroquial.

Bom show

Renato Júnior e Banda proporcionaram um bom show na 1ª Festa do
Peixe Frito em Atlântida Sul. Bom repertório, bom som e boa performance
de Renato (que há um ano e meio não se apresentava em Osório) e de
Leandro, Nilton Júnior, Diego Sá, Adriano Linhares e Benito Lemos. Mesmo
com o frio, o público prestigiou, cantou e aplaudiu o espetáculo.

A festa

Apesar do frio de sábado, o púbico foi até Atlântida Sul que está
bonita, bem pavimentada, com um calçadão na beira da praia,
quiosques bem feitos e os toldos da praça de alimentação bem
montados. Mas, o atendimento ficou aquém do esperado. Levava no
mínimo uma hora para que chegasse um simples prato de violinha, na
maioria das bancas da praça de alimentação.

Sesmaria

A 11ª Quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha que acontece no dia
09 de setembro, tem como homenageado o escritor Tabajara Ruas. A
Comissão Avaliadora será formada por Joaquim Moncks, Moisés
Silveira de Menezes e Adriana Braun. as inscrições para o festival estão
abertas até o dia 01 de julho de 2006. O material deve ser enviado para
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SESMARIA - Cx. Postal 23 - Osório/ RS – CEP
95.520-000. A Sesmaria da Poesia Gaúcha é uma promoção da
Associação Cultural Sesmaria, com os apoios do CTG Estância da
Serra, da Câmara Municipal de Vereadores e da Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Educação e Cultura e da Secretaria de
Desenvolvimento e Turismo.

Carijo da Canção

O grupo Chão de Areia (Mário Tressoldi, Chico Saga e Flávio Júnior)
estará participando do Carijo da Canção Gaúcha, neste final de
semana com a vaneira Na Sombra da Palmeira. Participam também
dessa apresentação o percussionista Marcelo Pimentel e o
acordeonista Anderson Oliveira. Para defender o candombe Anita
Garibaldi do paulista Carlos Gomes, estarão lá Loma, Mário Tressoldi,
Costa Lima e Marcelo Pimentel. E, o Grupo Status apresenta M’ Bureo.
Pode-se ouvir o festival por várias rádios através da Internet, basta
acessar www.cantadoresdolitoral.com.br - vínculos e endereços, rádios
e tvs ao vivo.

Festa Nacional da Música

Loma e Mário Tressoldi, estiveram em Canela de 22 a 24 de maio,
participando dos debates e se apresentando junto aos maiores nomes
da Música Popular Brasileira. Aproveitaram para divulgar amplamente o
trabalho afro-açoriano dos Cantadores do Litoral e do CD
Ziguezagueando.

