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EDITORIAL

A gente vê o povo cumprindo com a
obrigação de votar e percebe coisas
curiosas. As pessoas de mais idade
fazem questão de colocar sua melhor
roupa. Os jovens ficam apreensivos no
seu primeiro voto, e saem das urnas
eletrônicas com um certo ar de
felicidade. A mesma felicidade os mais
velhos de roupas novas.
I s s o n os le v a a p e n s a r e u a
Democracia ainda é a melhor opção
para qualquer comunidade. Osório ficou
anos sem eleições, pois foi considerada
área de segurança nacional, no
período revolucionário. Na verdade é
um período da história que devemos
esquecer. O voto ainda é a melhor forma
de escolhermos nossos governantes
Basta acompanharmos as pessoas
da nossa comunidade. Aliás, devemos
destacar os milhares de voluntários que
trabalharam nesta eleição, os mesários.
Nossa reportagem acompanhou um
c a so c u r io s o . N a fre n te d e n o ss o
repórter, na hora da votação estava uma
senhora de idade avançada. Batom nos
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lábios, salto alto e roupa nova.
Pe rc ebia-s e u m ce rto n erv os is m o
naquela vovó simpática. Ao chegar na
urna errou o voto. Ao invés de desistir
falou bem alto: “errei o que eu faço
agora”. Os mesários se entreolharam
o que eles fariam agora. Fizeram uma
rápida reunião e resolveram que um
mesário iria até a urna. A vovó lá firme.
Tinha errado e não queria anular o
voto. O mesário então orientou que ela
deveria teclar na tecla corrige e poderia
reiniciar. Ela agradeceu e daí em diante
deu tudo certo. Apesar da demora, mas
sob orientação do mesário, conseguiu
votar por inteiro.
Nosso repórter ficou até emocionado
com aquele ato. Foi algo legítimo. Não
foi um voto a cabresto, mesmo porque
o mesário não ditou nenhum número.
Foi apenas um ato da democracia. Um
ato que causou uma felicidade enorme
naquela senhora.
São ações deste tipo que orgulham
o povo brasileiro, em especial, a nossa
comunidade. Como é bom votar.

Kleiton & Kledir voltam ao sul

Com shows por todo o Brasil já há quase um ano, para a divulgação do CD e
DVD gravados ao vivo, K&K voltam ao Rio Grande do Sul neste mês de outubro. Dias
14, sábado às 21h; e 15, domingo às 18h em Porto Alegre, no Theatro São Pedro.
Dia 17 terça-feira às 20h30min no Park Hotel Morotin em Santa Maria. Dia 18 no
Teatro Guarani. Dia 19 na AABB em Rio Grande e sexta-feira dia 21 no Clube
Comercial de Bagé.

Catuipe Júnior

Agora papai, Catuípe Júnior continua fazendo shows por todo o Estado, sempre
com sua agenda lotada: Dias 04, 08 e 15/10 shows Acústicos no Girasole Pub, rua
Vieira de Castro, 435 em Porto Alegre; 05/10 no Factory Bier em- São Leopoldo; 06/
10 no Damballah em Três Coroas; 07/10 no La Gitana em Bagé; 12/10 a partir da
meia noite no Dado Bier em Porto Alegre e também no dia 12, às 2 horas no Il Brasco
em Novo Hamburgo; dia 13 no Alternativo - Ok Center - Novo Hamburgo e em 14/10
no Bier Site em Carazinho.

Alquimistas

Show da banda Alquimistas no Festival
Prudente em Sol amanhã 06/10 a partir das 20h
no Grêmio Atlético Osoriense (GAO), em Osório.
ingressos R$ 4,00 e domingo 08, no Festival
Escola Aberta para a Cidadania às 19h no
Pavilhão de Esportes da FACOS/FACAD,
entrada franca.
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Agenda desta semana: O4/10 no Bulevar em Bento Gonçalves; hoje, dia 05 no
Roms Bar (rua João Alfredo, 457, porto Alegre); amanhã, 06/10 no Refinaria em
Guaíba; e sábado dia 07 às 22h30min no Villa Rústica Pub (rua Fabrício Pilar em
PoA).

Meninas Cantoras de Nova Petrópolis

O Samba diferente que ganhou o
Mundo é o título do show que resgata
um pouco da história da Bossa Nova,
um estilo musical que agrada a todas
as idades e, mostrou a cara de nossa
gente em terras distantes. Agora com
uma roupagem moderna em vozes
doces com o ritmo angelical das
Meninas Cantoras de Nova Petrópolis.
Dia 10 de outubro às 20 horas no
Auditório do Centro de Eventos de Nova Petrópolis.

VI Prudente em Sol

Amanhã, dia 6, às 20 horas no Grêmio Atlético Osoriense, ocorre mais um dos
bons festivais estudantis do Osório. A sexta edição do Prudente em Sol organizado
pela direção e professores da escola sob as diretrizes de Jussanã Marques. Entre
os jurados, com o aval da Rima, estão Flávia Policarpo e Marcelo Ribeiro.

Festival de Música do Escola Aberta

No dia 8 de outubro, no Ginásio da FACOS, a partir das 19h, oito bandas
participarão do II Festival de Música do Escola Aberta. O Festival é dividido em
duas categorias: Música Inédita e Nova interpretação de músicas conhecidas. As
Bandas são: Angels, Sky Life, Anacoluto, Alquimistas, Akrosys, Descomunal, Os
Batutas e S2. O show de intervalo é da Banda Macramé e ONGS. Entre os jurados
estão Fábio Camargo, Diego Saraiva e Adriana Sperandir, indicados pela Rima.

Maçambiques

Com animação de Julian e Juliano e só Vanerão, o Baile (no sábado, dia 14 às 23
horas) e a Reunião Dançante (no domingo a partir das 18h30min) fazem parte da
Programação Social da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário que começa
com o Levantamento do Mastro às 16 horas de quinta-feira dia 12 e outubro.seguindose dos Tríduos na catedral Nossa Senhora da Conceição do Arroio. O antropólogo
Iosvaldyr Carvalho Bittencourt Júnior e da Coordenadora do Associação Religiosa
e Cultural Maçambique de Osório, formam o Casal Festeiro deste ano. Um fato inédito
e marcante será o encontro das imagens de Nossa Senhora do Rosário com Nossa
Senhora Aparecida (protetora dos Motociclistas) na manhã de domingo dia 15.

