QUINTA-FEIRA, 01 DE MARÇO 2007

OBRAS PÚBLICAS

Pensemos. Ao chegar de uma viagem
de férias, um amigo me disse que ficou
envergonhado em ouvir através de
conversas em diversos lugares, que
pessoas estão reclamando o
asfaltamento de certas ruas em toda a
cidade de Osório. Eu pergunto: por acaso
asfaltar ruas e embelezar a cidade é
vergonhoso ou os beneficiados não
mereciam? Vergonhoso seria prometer
e não realizar e todo o osoriense,
independente onde mora merece
consideração. O Prefeito Romildo Bolzan
Júnior, do PDT, prometeu e está
cumprindo tudo e realizando até mais do
que foi discutido com a população através
de consultas escritas e que ficaram
expressas no Plano de Governo. É bom
lembrar que o Plano de Governo foi
previsto para os primeiros quatro anos
do retorno do PDT ä Prefeitura e que em
apenas dois anos mais de 90% do
prometido já foi realizado ou está em fase
final de conclusão. Não vê quem não quer
ou como diz o ditado: “quem nunca
comeu melado, ao comer pela primeira
vez, se lambuza” ou é por inveja ou por
outro motivo qualquer. Todos os prefeitos
fizeram aquilo que podiam e a atual
administração está surpreendendo pela
competência “em fazer”, o que, sem

dúvida, marcará época na administração
dos recursos oriundos do povo,
evidenciado pelas realizações,
principalmente pelas grandiosas obras
públicas.

PDT

Está faltando apenas o referente ao
Centro de Logística, “que passa a ser
prioridade agora”, como reafirmou o
Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do PDT.

COMPETÊNCIA

Apesar
dos
esforços
da
administração, no meu entender, falta dar
melhores condições de recursos
humanos e materiais para as
Subprefeituras atuarem com mais
competência.

INEGÁVEL

Quem reclama sempre tem razão,
mas que Osório mudou e continuará
alavancando o progresso, isto é inegável.

HOMENAGEM

Homenageando o Secretário Gil José
Davóglio, estendo aos professores,
funcionários e servidores da Secretaria
Municipal de Educação.

Mais Miscelânea no Revisão Virtual: www.jornalrevisao.com.br
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Dupla Face

Muita gente foi comemorar o primeiro ano de
Mateus e Cecília na administração da Pizzaria
Casarão. Durante a festa foram sorteados vários
brindes. O bom som foi do Dupla Face (Manga
e Adib) que contou também com uma canja muito
especial do Guilhermo. Segundo Aloísio Adib
(guitarrista), descontando a chuva, a festa foi
muito prazerosa. Dizendo que deve voltar a se apresentar no Casarão na
segunda ou terceira semana de março e que deseja que os administradores
transformem o local em palco para outros músicos também.

Shows do Rodeio

Parece que Osório só tem olhos para alguns poucos artistas da música
gaúcha. Pesquisando no site do Rodeio as edições anteriores constata-se
que os shows programados para este ano são os mesmos que vêm sendo
apresentados pelo menos desde 2002 (data em que se iniciou a pesquisa):
Volmir Martins que tem show programado para o dia 28 de março apresentouse em 2003/04/05; dia 29 Joca Martins que já esteve aqui em 2006; também
no dia 29 estarão no Rodeio pela primeira vez Chiquito e Bordoneio (os
únicos que ainda não tinham vindo); dia 30, Luiz Marenco que já esteve em
2002/03/04 e Tche Barbaridade repetindo a dose de 2004 e 2006; dia 31,
César Oliveira e Rogério Mello repetindo 2003/04/06 e Julian e Juliano
e Só Vanerão que também fizeram o baile de 2006, mas estes são de
casa, devem ser sempre prestigiados.

Por que não?

Claro que são bons e adequados shows para o Rodeio, mas será que não
existem outros grupos e artistas de qualidade dentro do gênero?
Sabe-se que atualmente o melhor espetáculo nessa linha é o de Piriska
Grecco e banda. Por que não trazê-lo? Além disso, tem Lambari e Maurício
Barcelos que fazem intimistas, mas muito bons shows; Maria Luiza
Benitez, Eraci Rocha e Délcio Tavares, sempre foram bons espetáculos,
além de performances culturais como por exemplo apostar e investir numa
grande produção do excelente Grupo de Danças do nosso CTG Estância
da Serra. Por que não?

Voltam as bandas no Guego
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Com a volta às aulas, voltam também as apresentações no Bar do Guego.
Para abrir a temporada de 2007 - neste sábado 3 de março às 22 horas estará em Osório a Banda Gravidade Zen (de Canoas) que faz um rock
gaúcho tipo TNT e Cascaveletes.

Chico Buarque de Holanda

Já começou a venda de ingressos para os shows de Chico Buarque em
Porto Alegre. O espetáculo ‘Carioca’, que atualmente cumpre temporada
no Rio de Janeiro, terá quatro apresentações na Capital Gaúcha, de 28 a 31
de março, no Teatro do Sesi. Os bilhetes, cujos preços variam de R$ 100,00
a R$ 140,00, podem ser adquiridos no Bourbon Country – 2º Andar (de
segunda a sábado, das 14h às 22h).

Reponte

O 23º Reponte da Canção de São Lourenço do Sul acontece nos dias
9,10 e 11 de março. Além das músicas concorrentes tem os shows de
Antonio Tarragó Ros, Kleiton & Kledir, Radio Esmeralda AM e Luiz Carlos
Borges.

Rima

A Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento completa dezoito anos de
atividades em Osório no dia 15 de maio próximo. Será uma semana de muita
musicalidade para comemorar a data. Workshop com o guitarrista James
Liberato, recitais, apresentações, de alunos e ex-alunos e de convidados
entre outras programações que estarão inseridas também nas comemorações
dos 150 anos do município.

Concertos

Teremos, no início do mês de março, dois grandes concertos em Osório:
Orquestra do SESI e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Numa
promoção da Secretaria de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Deporto.
Isso é excelente!

