QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL 2007

PASSADO

Pense mos. O uvi na sema na
passada, na fila de um banco, que a
Prefeitura Municipal de Osório tem
deixado a desejar no atendimento ao
público, no s balcõ es e n os
telefonemas. Quanto aos telefones sou
testemunha que o sistema entrou em
pane e que o defeito foi corrigido em
dois ou três dias. Quanto ao
atendimento ao público nos balcões,
depois de certa “conversa”, a situação
negativa, no meu entender, foi corrigida.
Por favor, não acreditem em mim,
façam um teste e com testemunha
procurem o próprio prefeito, se assim
entenderem, pois estarão prestando
um grande serviço à administração de
Romildo Bolzan Júnior, do PDT. Como
acredito na competência e na
qualificaç ão d os fun cionários e
servidores municipais, daqui para
frente, fatos com os descritos serão
apenas más lembranças, apesar de
que muitos continuarão tentando
tumultuar a atual administração, talvez
para encobrir situações vividas no
passado.

RECENTE

Muitas mudanças ocorreram e outras
podem acontecer após uma reunião
recente.

REVELOU

Tudo foi apresentado na referida
reunião, ocorrida no boliche, e o problema
se revelou.

COERÊNCIA

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

ADMINISTRATIVA
TÍTULOS

A crônica poderia ser apenas a leitura
de anteriores títulos.

HOMENAGEM

A situação, em princípio, está
solucionada, agora vem a atuação
política. É assim que deve ser, senão não
haverá homenagem.
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A programação do Bar do Largo tem
para esta semana as apresentações de
Aloísio Adib e Manga, a Dupla Face
na sexta-feira; Duda Costa no sábado
e Fabinho Camargo no domingo.

Em seguida foi colocada uma nova
perspectiva
para
uma
ação
administrativa.

www. jornalrevisao.com.br

C a b e l e i re i ro

Bar do Largo

Foi preciso falar a verdade bem como
apresentar soluções, para manter a
coerência.

Mais Miscelânea no Revisão Virtual:

CARDOSO

Com música ao vivo é sempre melhor!

Prestigie os bares e restaurantes que mantém música ao vivo! É tudo
muito mais prazeroso, alegre e bonito!
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Baguta Bistrô

Todas as quartas-feiras têm Paulinho Di Casa; hoje - quinta, Mari Ramos
e Loir Santos repetem a apresentação da semana passada; e amanhã sexta, tem Paulo André e Felipe Chicão.

Banda Cia Friends

O tecladista Rafael Piamolini será homenageado e estará participando
de um show com a Banda Cia Friends amanhã, 13 de abril, no Joe’s Pub
Rock em Imbé.

Rima e Bar do Largo promovem
Um Encontro com Piamolini

No dia 19 de abril às 18 horas, no Bar do Largo,
será a oportunidade para conversar e interagir com o
tecladista Rafael Piamolini, músico iniciado pela
Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento que hoje
reside e atua em Londres / Inglaterra. Todos os músicos
do Litoral Norte e público em geral que admira a arte
musical estão convidados para Um Encontro com Rafael Piamolini quando
- num bate-papo descontraído - ele estará mostrando alguns vídeos de sua
banda Inglesa Men From Mars e contando um pouco da sua trajetória musical
na Europa. Esse encontro já faz parte das comemorações dos 18 anos da
Rima em Osório que terá continuidade em uma semana inteira de atividades
culturais no mês de maio. Depois, a canja vai rolar... Afinal é uma reunião de
músicos pela música.

Aulas de violino

A Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento oferece, a partir do mês
de maio, Cursos de Violino com o músico e professor Alexandre Starosta.
Bacharel em Música, com Habilitação em Violino, Alexandre atua como
primeiro violinista da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro. Depois
de já ter participado das gravações de discos de Totonho Vilerroy e Geraldo
Flach, entre outros, Alexandre Starosta, ministrou e ministra aulas de violino
na Secretaria de Cultura de Cachoeirinha, na Escola Beethoven em Porto
Alegre, também leciona para alunos particulares, e como professor da Escola
Arte Maior de Porto Alegre. Apresenta-se como violinista executando música
popular e jazz juntamente com o violonista Davi Moreira no Restaurante Flor
de Maçã, na avenida Independência, e Café Feito à Mão, na rua João Telles.
Ambos em Porto Alegre. Mais informações e inscrições na RIMA ou pelos
telefones 3048 3030 e 3663 6145.

Minuano de Santa Maria

A cantora Oristela Alves, da Comissão Organizadora do 6º Minuano da
Canção informa que as inscrições estão abertas até dia 18 de abril e podem
ser enviadas através do Correio para: Secretaria de Cultura - Rua Appel, 900
- cep 97015-030 - Santa Maria/RS. O 6º Minuano acontecerá de 17 a 20 de
maio e no Pré-Minuano (dia 16) tem show do Papas da Língua.

