QUINTA-FEIRA, 01 DE FEVEREIRO 2007

QUÉRULO

Pensemos. Seguidamente tenho
sido questionado por leitores desta
coluna, uns, felizmente a maioria,
fazendo elogios aos assunto s
abordados e uma minoria barulhenta
afirmando não gostar quando escrevo
algo e não identifico “quem” está sendo
malhado, embora seja verdadeiro. Por
não me considerar um zoilo e procaz,
normalmente continuo com o assunto
em nótulas na própria coluna. Quando
constato que o assunto é verossímil,
procuro fontes alternativas, pois não
soou animalejo. Agindo assim não
posso ser considerado um proditor com
o propósito da coluna e do Jornal
Revis ão em abordar verdades.
Desculpem o desabafo pois existem
títeres querendo provocar dissensão,
mas reafirmo minha conduta com os
leitores fiéis e com a linha editorial
preconizada pelo Revisão e sua
direção. Esta é a verdade, pois não sou
quérulo.

VERDADEIRO

O que tem aparência de verdade
pode enganar alguns por algum tempo,
mas é possível que o assunto não seja
verdadeiro.

CRÍTICO

Uma pessoa estúpida e sem
conhecimento ou até mesmo com
intenção escusa, pode ser traidor ou um
mau crítico.

LAMENTOSOS

A divergência com os petulantes ou
com nariz empinado, como diz o ditado
popular, é que eles se queixam
lamentosos.

LEITORES

As pequenas notas muitas vezes
atingem palhaços, dizem-me muitos dos
queridos , fiéis e autênticos leitores.

DESAFIARAM

Não é por falta de assunto, muito
menos têm o intuito de ser mais
inteligente, pois em verdade procurei
atender vários leitores que me
desafiaram.

Piano

Continua praticando, de três a cinco
horas por dia, revezando-se entre os pianos
na Rima e na Juvesa, Celso Júnior Barrufi
(16 anos) o primeiro músico de Osório com
patrocínio permanente. Celso, que também
toca clarinete na Banda Municipal e é
monitor de piano além de continuar seus
estudos de Prática e Técnica Instrumental e
de Harmonia Funcional na Rima, foi
aprovado recentemente nos exames de
seleção da OSPA. Pianista Erudito, Celso
Júnior Barrufi é patrocinado pelo empresário
Sérgio Victor da Juvesa Veículos que com
certeza terá êxito em seu investimento. Ele
estará apresentando seu primeiro Recital na
programação das comemorações dos dezoito anos da Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento
em maio próximo.

6ª Feira do Livro de Tramandaí

A 6ª edição da Feira do livro de Tramandaí, considerada o mais importante evento cultural do
Litoral Norte, acontece até o dia 4 de fevereiro, na praça Leonel Pereira, no centro da cidade. A
partir das 17 horas, com shows musicais diários e também, lazer e cultura para o público infantil com
oficinas e teatro.

Estação Zero faz show em Atlântida Sul

Dentro da programação do Verão cultural 2007 a banda de rock dos anos sessenta faz seu show
dia 10 de fevereiro em Atlântida Sul. Com Bassani no violão e voz, Fafá na guitarra, Teka no baixo,
Giba nos teclados e James na bateria a banda mostra sua competência e carisma.

HOMENAGEM

Minha homenagem vai para os
leitores pesquisadores, pois foi minha
intenção leva-los procurar auxílio em
dicionário.

Mais Miscelânea no Revisão Virtual: www.jornalrevisao.com.br
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Programação do Verão Cultural 2007

Com o objetivo de promover o artista local, a Prefeitura Municipal de Osório, através da Secretaria
de Desenvolvimento, Turismo e Cultura faz o Projeto Verão cultural 2007 que está acontecendo em
Atlântida Sul. Entre outras atividades a programação de shows tem dia 02/02 às 21h Loreno; dia 03/
02 às 21h Expresso da Vanera e Banda Roll Over; dia 10/02 às 15h Revelia, às 17h Estação Zero e
às 19h Mateus e Banda; dia 25/02 a partir das 21h Garotos da noite e Balada Fandangueira.

Carnaval

O carnaval de rua de Osório, que vem se reestruturando e crescendo para voltar a ser o que já foi
será no sábado 17, na rua Costa Gama com desfile de Escolas de Samba, Blocos e Cordões
Carnavalescos.

Na praia

Já no Balneário de Atlântida Sul o carnaval acontece no sábado com o Bloco Intrusos, no
domingo com o Só Alegria e na terça com os Intrusos de novo. Está sendo programado também um
show ainda não definido pela comissão.

Quem faz

Tanto na organização do Verão cultural 2007 como no Carnaval, sob o comando do Secretário
Gilmar Luz, nas equipes de organização estão Mailor Kingeski, Selma Borges, Maria Aresi e Duda,
além de Mateus Rolim (na Comissão de Carnaval).

