QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL 2007

REFLEXÃO

Pensemos. Algumas pessoas,
usando todos os meios possíveis,
continuam chorando o “leite derramado”
e inconformados com os fatos positivos
ficam bisbilhotando tudo no sentido de
satisfazerem o seu íntimo que quer:
quanto pior, melhor. As “festinhas” nada
mais são do que grandes realizações
como o Rodeio Crioulo Internacional de
Osório, o melhor e maior dos últimos
anos, as festividades dos 150 anos de
emancipação política de Osório, as 80 e
tantas ruas sem calçamento que
receberam (ao) asfalto ou bloquetos, o
asfaltamento da subida do Morro da
Borússia até as antenas (Estrada
Romildo Bolzan), a inauguração do
Parque Eólico, a recuperação da Lagoa
do Marcelino, esgoto em toda a cidade,
a construção do Posto Central de Saúde,
a reabertura de escolas fechadas em
outras administrações, reformas e
pinturas em todas as escolas,
construção de novas escolas, turnos
integrais em escolas, mirante no Morro
da Borússia e muitas outras obras de
menor vulto e acima de tudo a elevação
da auto estima dos osorienses. Falta
muito para fazer e quanto estar com os
cofres abarrotados de dinheiro, como
sistematicamente tenho ouvido, será

uma falha? Está na hora de reconhecer
a competência e fazer uma grande
reflexão.

CAMPEIRA

Dizem os maldosos que o Rodeio não
tem atrativos para a juventude, com a
apresentação de shows nacionais. A
grande verdade é que a juventude se
divertiu como nunca com as atrações do
Rio Grande do Sul e local. Outra forma
seria jogar fora dinheiro e desvirtuar a
nossa festa campeira.

GRATUÍTO

Outros dizem que o ingresso dos
veículos é muito caro. Em passado
recente o custo era menor, mas cada
pessoa pagava em separado. Agora o
ingresso de pessoas é gratuito.

POVO

Os pontos comerciais e as barracas
devem ter valor menor para baixar os
custos, com intuito de beneficiar o povo.

BANDEIRA

É estranho que alguém esteja
preocupado com os gastos no Rodeio e
com o mastro da bandeira.

..
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Agenda dos Bares

No Baguta Bistrô – quinta,
Mari e Loir (MPB); sexta
Hermes Tiarajú (violão e voz);
sábado, Dinossauros do Rock.
No Bar do Largo - Hoje, a partir
das 18 horas, Um Encontro com
o Tecladista Rafael Piamolini
e depois Fabinho Camargo;
amanhã, Léo Fozzy; sábado,
Banda Revelia e domingo
Paulinho DiCasa.

Músicos

Hoje, músicos e amigos estarão batendo um papo com Rafael Piamolini no
Bar do Largo, depois vai rolar muito som com as canjas comandadas e embaladas
pelo reggae de Fabinho Camargo. Tecladista, iniciado na Rima, Piamolini
retorna já no próximo sábado para Londres, onde fica por mais dois anos atuando
junto a sua banda que além do sucesso em toda a Inglaterra, tem várias músicas
como trilhas sonoras de um filme americano que está em cartaz em toda a Europa
e Austrália.

Banda Revelia

No dia 21, sábado, a partir
das 23h a Banda Revelia (sem
suas guitarras elétricas) fará um
show acústico no Bar do
Largo. Formada por Isaac
Colombo, vocal e violão; César
Walker, violão base e solo;
Renato Guecha, baixo e voz;
e Felipe Xicão, bateria e voz,
mostrarão seu bom repertório
adequado ao gostoso ambiente
do Bar.
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Sarau Cinearte Petrobras

Muita atividade cultural na terça-feira, quando a Petrobrás trouxe a Osório
teatro (grupo mineiro) e cinema através do Projeto Petrobrás Cultural. Depois,
o grupo Jovens Coroas apresentou-se e encantou os “mais saudosistas” com
suas serestas. Mais uma vez ficou patente a frustrante falta de locais e espaços
adequados para a realização de grandes espetáculos culturais em Osório. A
promoção foi da Secretaria de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Esportes cuja
equipe se esmera e se desdobra para que tudo saia bem, apesar das péssimas
condições de infraestrutura física para o fazer cultural que o município tem a
oferecer.

Impressão:

MC EDITORA JORNALISTICA

ASSINATURAS:

ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

Califórnia é adiada novamente
e agora fica sem definição de data

Em 13 de Abril, numa reunião da Presidência da Califórnia, Conselho Consultivo
e Prefeitura Municipal ficou definida a transferência da 35ª Califórnia da Canção
Nativa para data ainda a ser marcada provavelmente no mês de dezembro de
2007.

Moenda terá livro

Cao Guimarães está escrevendo um livro sobre os vinte anos da Moenda.
Segundo o autor, a Moenda é uma construção coletiva, feita da poesia que surge
da reunião de inúmeros poetas, músicos e cantores, público e organizadores,
técnicos e comunicadores: Por isso ele convida a todos para que participem: “

Plauto Cruz

Nosso grande amigo e mestre flautista Plauto Cruz esteve hospitalizado. A
atuação da equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, unida às orações e
aos pensamentos dos amigos e fãs, possibilitou evitar a cirurgia que, além de
naturalmente perigosa a uma pessoa de idade avançada, traria, dado ao quadro
de infecção, risco de vida. Já em casa, sob os cuidados de sua filha, que é
enfermeira, Plauto promete compor uma valsa, enquanto se restabelece! As
informações atualizadas diariamente estão sendo fornecidas pelo músico, amigo
e parceiro Marco Araújo.

