QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO 2007

PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Pensemos. Existem o Zé e os Zés,
o primeiro reclama de algo que não feito
ou não está bem e os outros são os
beneficiados. O povo (zés) pergunta:
a subida do Morro da Borússia era
asfaltada até as antenas e muito bem
iluminada? Antes da administração
Romildo/Kalu, do PDT, não existiam
ruas sem calçamento na cidade? Sem
buracos?. Agora não mais existirá, em
especial na periferia. As ruas calçadas
estão no Projeto Asfalto Zero onde este
ano e com término em 2008 estarão
todas asfaltadas. A iluminação pública
começa a ser revitalizada, com pétalas
em rua s centrais, viu Zé? O
esgotamento cloa cal já está
contratado com a CORSAN e os
recursos finance iros já es tão
depositados. Você tem vist o
mendigos? Não pratica esporte e não
faz lazer recreativo quem não quer, pois
em c inco praças públicas isto
acontece. Em passado recente existia
projeto de recreação e cultura?
Escolas municipais eram atendidas
pelo Promei – Programa Municipal de
Ensino Integral? As resolutividades na
saúde tinham a magnitude como hoje
ocorre? Os PSFs atingiam todo o
município? Escolas foram fechadas?
Ao contrário a atual administração está
reabrindo escolas e construindo novas.

CARDOSO
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Bravo
A área do lixão estava interditada,
enquanto hoje é modelo para a região.
Existia a cooperativa dos recicladores?
Como era trabalhado o meio ambiente?
Todos nós os Zés estamos com a auto
estim a elevada enquant o o Zé
Reclamador parece que está pregando
sozinho no deserto. Muita coisa está
começando e tentas outras encontramse na fase de projetos. É verdade que
outras administrações fizeram o que
podiam, inclusive a famosa construção
de um prédio para a APA E e a
manutenção de aluguel mensal de um
prédio desocupado, a construção de
uma piscina (sic) na Vila Olímpica e
alguns metros de asfaltos na véspera das
eleições municipais. O povo (Zés) estão
gostando do que está sendo realizado
enquanto uns poucos Zé continuam
torcendo para que tudo não funcione
correto. Não se importam com o povo,
querem apenas ganhar as próximas
eleições.

HOMENAGEM

Hoje homenageio aqueles que mesmo
reconhecendo a excelente administração
de Romildo/Kalu, do PDT, fazem uma
oposição consciente de suas atuações.
Um forte abraço e até a próxima...
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O primeiro Recital do aluno e monitor da
Rima, pianista Celso Júnior Barrufi foi
soberbo. O apoio cultural da Juvesa
Veículos através do incentivo do amigo e
empresário Sergio Victor foi fundamental
para o sucesso do evento. Muito obrigado
ao Sérgio e cumprimentos ao Celsinho.
Bravo!!!

Presenças

Nos deixaram lisonjeados as presenças e o
prestigio do Sr. Prefeito Municipal, Romildo Bolzan
Júnior; do Sr. Presidente da Transpetro/Petrobras
do Rio Grande do Sul, Antônio Junqueira; do
Sr.Diretor das Faculdades de Osório FACOS/CNEC
Adelar Hengemühle; do Sr. Secretário de
Desenvolvimento Turismo, Cultura e Esportes,
Gilmar Luz; dos Srs. Veredores Sérgio Kinsel e
Luciano Silveira; do Sr. Coordenador da Comissão
de História do Sesquicentenário, Pascoalino
Ribeiro; do Sr. Jornalista Antão Sampaio,
representando a imprensa local; dos professores
da Rima Nilton Júnior da Silveira e Israel Müller,
dos alunos, que vieram não só de Osório mas também de Cidreira, Imbé, Capão da Canoa, Santo
Antônio da Patrulha e Tramandaí; músicos, familiares, funcionários da Juvesa e demais convidados.

Urgência

Apesar do ambiente aconchegante da Juvesa, de uma decoração magnífica de Special Line
Decorações e da organização impecável de Silmara Brancalhão, ficou clara a necessidade urgente
de um local adequado e bem equipado para a realização de espetáculos culturais em Osório,
sejam eles musicais de cunho erudito, popular ou folclórico; sejam eles teatrais, cinematográficos
ou quaisquer outros.

James Liberato

Com aproximadamente trinta inscritos, o Workshop do guitarrista James Liberato foi conduzido com muito brilho pelo
palestrante e enormemente proveitoso para os professores,
alunos e músicos participantes. Esse workshop que teve o
apoio cultural do músico e advogado Rodrigo Dalpiaz, foi
também um momento memorável nas comemorações de aniversário da Rima.

Músicos em Festa-show

Num clima de alegria e descontração e muita música, rolou
o show em comemoração aos 18 anos da Rima, associada
ao Sesquicentenário do Município de Osório. Participaram as
Bandas D’Jah, Angels, Revelia e Hard & Heavy, além de
Jociel Lima e Diego Sá e um grupo de ex-alunos e
professores da Rima, e também integrantes do Grupo
Cantadores do Litoral, Cássio Ricardo, Adriano
Linhares, DaCostta, Nilton Júnior, Rodrigo Reis e ainda
os amigos Anddré Sallazar e Paulinho DiCasa.

Reabertura do Baguta Bistrô

Remodelado e ampliado, o Baguta Bistrô volta a ser uma
opção para a noite osoriense. Sexta 26 de maio, o Baguta reabre
com muita música ao vivo (passarão vários músicos pelo novo
palco nesta sexta) e com um novo e delicioso cardápio, segundo
Toquinho e Cláudia Paranhos.

Bar do Largo

Nesta semana tem Fabinho Camargo na quinta; Banda Revelia na sexta; Sandro Araújo
no sábado; e Paulinho DiCasa no domingo.

