QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO 2007

REALIZAÇÕES

Pensemos. Alguns osorienses não
querem admitir que a atual
administração, em dois anos e pouco
de governo, já realizou mais em infraestrutura que as duas anteriores, como:
o asfaltamento de mais de 100 ruas, o
asfaltamento de acesso a Borússia até
as antenas e a belíssima iluminação já
instalada, a construção do posto central
de saúde, reabertura de escolas
fechadas em outras administrações, o
calçamento com bloquetos em ruas
centrais, iluminação de alta qualidade
nas imediações da rodoviária e na Santos
Dumont, construção de escola e
readequação física das já existentes e
tantas outras obras nas áreas da saúde,
da educação, da assistência social, na
agricultura, na geração de empregos e
rendas, na cultura, nos esportes, na
habitação e tantas outras áreas de
interesse coletivo. Como não fiquei
dormindo anos, tive condições de ver que
Osório crescia devagar, mas que a partir
do início da administração Romildo/Kalu,
do PDT, o nosso município teve um
progresso que dá para dizer que cresceu
10 anos em apenas dois anos e tudo foi
feito com muita competência. Ouço dizer
que está sobrando dinheiro, mas os
grilos falantes não tem ou não querem
tomar conhecimento da real situação.

Uns dizem que energia eólica está
enchendo os cofres da prefeitura, mas
verdade é que o retorno do ICMS sobre a
energia começará a partir do exercício
de 2010. Em futuro próximo outros
empreendimentos virão para o nosso
município, como o esgoto, a escola
técnica federal, e sonho de uma
montadora de veículos começa a sair do
papel e outras importantes realizações.

SANTA LUZIA

Para fazer justiça, todos os prefeitos
fizeram a sua parte, como a Vila
Olímpica, a praça da catedral, uma usina
de asfalto, a escola 16 de dezembro, a
modificação da costa gama, a
revitalização da voluntários da pátria e
outras (talvez mais oito ruas), inclusive
onde moro no Distrito de Santa Luzia.

PLANO DIRETOR

A Câmara Municipal aprovou
importantes leis, destacando o seu
regimento interno e o tão esperado (mais
de 20 anos) Plano Diretor.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os prefeitos que
governaram Osório nos últimos 64 anos,
pois é o período em que estou vivendo
neste mundo.

Um forte abraço e até a próxima...
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Aluno da Rima na OSPA

Mesmo tendo sido aprovados em Percepção
Musical, primeira prova para admissão no
Conservatório Pablo Komlós da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre, Celso Barrufi Júnior
e seu primo Ezequiel Zimmer não podiam
começar as aulas, pois por falta de professores
no Conservatório - motivada pela recente
instalação do novo Governo Estadual - a segunda
prova (Solfejo) ainda não foi realizada. Como os
dois já completaram a sua formação em
Linguagem e Estrutura Musical (Teoria e Solfejo
e Harmonia Gradual) na Rima, e graças ao
professor de Trompa e músico da OSPA, Juan
Correa, que - percebendo o talento e a vontade
de aprender seu instrumento - acolheu Ezequiel,
e agora ele já está fazendo suas aulas de Trompa todas às quintas-feiras a partir
das 14h30min em Porto Alegre. A exemplo de Celso – que já tem o patrocínio da
Juvesa Veículos, mas ainda aguarda que sejam contratados os novos professores
da OSPA para iniciar as suas aulas de clarinete e piano lá – Ezequiel está
precisando também de um patrocinador para cobrir, pelo menos, as suas despesas
semanais de deslocamento até Porto Alegre. Alguém ou alguma empresa se
habilita?

Sublimensagem

A banda continua divulgando o seu primeiro CD “Nova Mensagem” com
vários shows: Dia 28 de junho Israel, Ruan, David e Johnny estarão em Santa
Maria; já, no dia 30 em Capão da Canoa no Centro Evangélico e no dia 4 de
julho na Noite Gospel da Festa do Peixe, em Tramandaí. Sempre a partir das 20
horas.

Bar do Largo

Ampliando o seu espaço, com um
anexo já em obras, o Bar do Largo terá
em breve mais um salão que poderá ser
usado inclusive para festas e
comemorações particulares. Mas o
fundamental é que o bar continua com
música ao vivo sempre de quarta a
domingo, sendo que nesta semana traz
Marcos Acústico na quinta; Leo Fozzy
na sexta; Duda Costa no sábado e
Paulinho DiCasa e Banda no domingo.

Mais música ao vivo

Loir e Mari, quinta; Loreno, sexta; e Paulo André e Felipe Xicão no sábado são
as atrações desta semana no Baguta Bistrô.

Atrações locais da Festa do Peixe

Com mais de sessenta shows, a Festa do Peixe de Tramandaí apresenta
muitos artistas locais, o que é sempre bom. A partir das 19 horas rolam três ou
quatro shows por noite e entre outros estão: Leo Fozzy e Grupo no dia 29 de
junho; Adriano Lima e Grupo no dia 30; Sublimensagem no dia 4 de julho;
Grupo Chão de Areia no dia 6; Os Táxons no dia 8; Enzo e Rodrigo no dia 10
e as bandas Estação Zero e Roll Over no dia 12.

Pra quê?

Certamente pode-se somar todos os cachês desses sessenta shows, incluindose também o do grande e bom show da Banda Papas da Língua, que não se
alcançará cinqüenta por cento do que será gasto com uma única dupla. Pra quê?

A voz, a melodia e a palavra

O Litoral Norte vai ao Litoral Sul levando o nome de três
cidades através de três dos mais fortes expoentes da nossa
cultura: O declamador Romeu Weber, amadrinhado por
Mário Tressoldi, estará interpretando o poema Noturno
Triste Para a Mulher Distante de Vaine Darde no Seival
da Poesia Gaúcha. O evento acontece dia 7 de julho, no Galpão Crioulo de São
Lourenço do Sul. De Osório, a interpretação; de Tramandaí, a música; de Capão
da Canoa a poesia.

