QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO 2007

VERDADE

Pensemos. Diz um ditado: “pimenta
nos olhos dos outros é colírio” e pode
ser aplicado para algumas pessoas que
hoje cobram, exigem e f azem
denúncias e, a pouco mais de 2 anos,
quando
governo
ficavam
“brabinhos”quando colocavam pimenta
em seus olhos e não colírio, É verdade
que a democracia propicia esta e outras
situações, mas quando tem no condão
apenas atos políticos negativos e não
o intuito de colab orar, perde o
denunciante principalmente se o
denunciado não dispor dos mesmos
instrumentos para se defender, se for
o caso. Alguns utilizam as inverdades
para cobrirem suas incompetências ou
para tumultuar o ambiente político
administrativo de uma gestão
qualificada como Osório está
assistindo. Para o público, quando não
se manifestam as partes, prevalece a
denúncia, mesmo que faltando um
importante valor, como a verdade.

VERDADE

Uma mentira contada várias vezes,
invariavelmente, pela maldade ou não,
assume a feição de verdade.

VERDADE

Quando o fato é revestido de algo
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Homenagem

concreto, não existe argumento para
encobrir a verdade.

VERDADE

Quando o pov o partic ip a a s
inverdades desaparecem, entretanto os
estragos já ocorreram, embora o fato
seja verdade.

VERDADE

Muitas pesso as
utilizam
inverdades e quando tem razã o
ninguém acredita que seja verdade.

VERDADE

A coluna de hoje vai para os
corneteiros de plantão, embora tudo o
que foi escrito é uma verdade.

HOMENAGEM

Homenageando o Presidente
Martim Calabresi Tressoldi, estendo a
todos os funcionários e servidores da
Câmara de Vereadores de Osório.

Mais Miscelânea
no Revisão Virtual:

www. jornalrevisao.com.br
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A Sesmaria da Poesia Gaúcha, de Osório, desde sua primeira edição, tem
homenageado personagens de destaque no cenário cultural rio-grandense,
notadamente na valorização da poesia e da arte declamatória. O primeiro a ser
lembrado foi Darcy Fagundes. Nas edições posteriores, as homenagens foram para
Jayme Caetano Braun, Luiz Menezes, Antônio Augusto Ferreira, José Hilário Retamozzo,
Telmo de Lima Freitas, Antônio Augusto Fagundes, Colmar Pereira Duarte, Francisco
Pereira Rodrigues, Alcy Cheuiche e Tabajara Ruas. Neste ano, o poeta e compositor
Luiz Coronel é o homenageado da Sesmaria da Poesia Gaúcha – 12ª Quadra, festival
de poemas que está programado para o dia 08 de setembro de 2007, no auditório da
Câmara de Vereadores do município de Osório.

Luiz Coronel

Um dos nomes mais respeitados no ambiente cultural
do nosso estado, Coronel se considera um regionalista. É
um dos participantes pioneiros do movimento nativista,
possuindo diversos prêmios como letrista em Califórnias da
Canção. Dentre suas obras estão:
,
,

A literatura
de Coronel recebeu vários prêmios, como por exemplo:
concedido pela
Universidade de Pamplona, Espanha, em 1990.
, da Revista Plural, Universidade do México.
Com 36 livros publicados, o autor também escreve poemas há mais de dez anos para as páginas
do Correio do Povo.

Publicidade

No segundo grau, no Colégio Julinho, ao cursar o profissionalizante de Publicidade, tive a
oportunidade de conviver com Luiz Coronel ao cumprir parte do meu estágio na Exitus –
Agência de Coronel - uma das maiores da época em Porto Alegre. Sempre atencioso, passou-me
vários ensinamentos sobre propaganda e, sabedor de que eu era músico e compositor, sobre
literatura e cultura nativa também. Depois, nos encontramos várias vezes nos festivais da vida.

OSPA

Dia 27 de março, às 20h30min,
na Catedral Nossa Senhora da
Conceição, fazendo parte das
comemorações do Sesquicentenário
de Osório, teremos um concerto da
Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre. A segunda orquestra mais
antiga do país em atividade
ininterrupta foi fundada em 1950 e
teve como seu primeiro regente o
maestro húngaro Pablo Komlós,
que a dirigiu até 1978. Hoje, Isaac
Karabtchevsky é o Regente Titular
e seu Diretor Artístico. A OSPA conta
com outros dois grandes maestros, Tulio Belardi e Manfredo Schmiedt. Formada por mais de
noventa músicos profissionais, a OSPA realiza cerca de sessenta concertos por ano, atendendo
aos mais diversos públicos, levando a música erudita a diferentes localidades do nosso Estado.

Jairo Reis

Batalhador incansável pela cultura do Rio Grande, organizador de vários festivais nativistas,
Jairo Reis cria agora a sua empresa Gente Gaúcha Produções para produção e realização de
eventos, assessoria artística e de imprensa, elaboração e encaminhamento de projetos culturais
(LIC e Lei Rouanet), captação de patrocínios e edições de cds, dvds, livros, jornais e revistas.
Contatos: gentegaucha@gmail.com -51 98164080 e 8185.3402.

Festival X

Está voltando o Festival X. Boa iniciativa e alternativa
cultural para os jovens osorienses. No sábado, dia 24, a partir
das 22 horas, as bandas Teto com Fernando Dalpiaz (baixo),
Gabriel Menezes (bateria) e Vinícius Marques (guitarra e voz);
Anacoluto formada por Leandro Novaski (voz), Marcelo Anflor
“Boneco” (bateria) e Mailon Rosa (guitarra e voz); e ainda
Burning Brain que tem Furmiga (guitarra), Léo (bateria), Andrei
(baixo) e Rafael (voz), estarão se apresentando no GAO. A
produção é do músico Vinícius Marques com apoio da Roll
Over Instrumentos - a casa do músico. Mais no
www.festivalx.blogspot.com

Capão da Canoa

Dia 07 de abril tem RS Festival em Capão da Canoa no
Baronda às 21 horas com a participação de dez Bandas e shows de Catuípe Júnior e Banda e
Estado das Coisas.

