QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO 2007

PDT

Pensemos. Dia 26 de Maio de 1980
foi fundado o Partido Democrático
Trabalhista-PDT, tendo como ideário o
socialismo e o trabalhismo para
combater a exploração e a injustiça de
qualquer ordem para com os
trabalhadores, das cidades e dos
campos. O trabalhismo também luta
pela construção de uma pátria livre,
soberana e socialista, oportunizando a
todos a tão sonhada igualdade de
oportunidades e a satisfação de suas
primárias necessidades. O artigo
primeiro do Estatuto do PDT está assim
redigido: “O Partido Democrático
Trabalhista – PDT – é uma organização
política da Nação Brasileira para a defesa
de seus interesses, de seu patrimônio,
de sua identidade e de sua integridade,
e tem como objetivos principais lutar, sob
a inspiração do nacionalismo e do
trabalhismo, pela soberania e pelo
desenvolvimento do Brasil, pela
dignificação do povo brasileiro e pelos
direitos e conquistas do trabalho e do
crescimento, fontes originárias de todos
os bens e riquezas, visando à
construção de uma sociedade
democrática e socialista”, evidenciando
a cooperação e a solidariedade que
resultem benefícios à coletividade.
Muitos não concordam, mas se você
abrir os seus horizontes, certamente se

sentirá melhor e com mais força para a
batalha diária e, certamente, será uma
pessoa vitoriosa, como já é o trabalhismo
e socialismo preconizado pelo PDT.

GOVERNO

A
luta
pelos
oprimidos
e
desamparados é combatida através da
educação. Esta é uma das maneiras que
o PDT governa.

FAZENDO

Terminada as etapas programadas,
novos planejamentos são feitos para que
os governos pedetistas continuem
fazendo.

OBRAS

Uma
das
características
predominantes dos governos do PDT é
melhorar as estruturas viárias através de
muitas obras.

IMPORTANTES

Outra característica dos governos do
PDT é o trabalho para o coletivo, pois
todos são cidadãos importantes.

TÍTULOS

Vejam o que está acontecendo em
Osório: o PDT governa fazendo obras
importantes, como tratam os anteriores
títulos.

Um forte abraço e até a próxima...
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Um belo convite

Celso Junior Barrufi e Ezequiel Zimmer foram convidados pelos maestros Túlio
Belardi e Venceslau Moreyra da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre
para integrarem a Orquestra Juvenil da Fundação. Executando clarinete e trompa,
respectivamente, os alunos da Rima Celso e Ezequiel dão um grande passo para
no futuro estarem integrando a orquestra principal.

Simpósio de História e Auto dos Maçambiques juntos

Ocorreu no último sábado a primeira
reunião da Comissão Organizadora do
III Simpósio Internacional do Litoral
Norte sobre História e Cultura Negra
e I Mostra Multicultural da FACOS/
Osório, a realizar-se de 04 a 06 de
outubro deste ano, paralelamente à
Festa em Devoção de Nossa Senhora
do Rosário (Maçambiques) que
acontece de 04 a 07 do mesmo mês.
Com a presença da Prof. Carmem Zeli
(Coordenadora Curso História); Prof.
Viviane Saballa; acadêmicas do Curso
de História Taiana Jaques e Vanessa
Thopp; Francisca Dias (Coordenadora do
Grupo Religioso e Cultural Maçambique
de Osório); Maestro Paulo de Campos
(Academia de Música RimaAperfeiçoamento e Grupo Cultural
Cantadores do Litoral) Paulo Romeno
e Luciano Peixoto (IBHG), foram
debatidas as atrações que farão parte
do evento: confirmando-se a integração
da instituição com o meio regional, serão

valorizadas entidades locais que
contribuirão com a realização de
oficinas e apresentações artísticoculturais. Serão três dias de
discussões, debates, mesas-redondas,
palestras e comunicações. A tônica do
evento serão as parcerias e atividades
paralelas, buscando integração entre o
público acadêmico e a comunidade. Os
dois eventos estarão inseridos nas
comemorações do Sesquicentenário do
Município.

Do Litoral à Fronteira

Com o mesmo nome da coluna de Jairo Reis editada pelo Jornal do Nativismo,
estréia neste sábado, 30 de junho, às 13 horas, na Rádio Osório, o programa que
tem o intuito de percorrer os caminhos musicais que cruzam o Rio Grande do Sul
do litoral à fronteira.

Moenda 21

Mesmo sem ter tido número suficientes de inscrições para a realização da
Fase Regional da Moenda 21 (Moendinha) houve uma grande festa em Santo
Antônio da Patrulha para a escolha da Rainha e das Princesas da Moenda 21 e
da Festa da Cachaça, Sonho, Rapadura e Arroz de 2007. Claudine de Assis
Morh, representando o CTG Cel. Chico Borges e Pousada de Todos os Santos foi
escolhida a Rainha tendo como Primeira Princesa Lubiane A. O. Goldani que
representa a Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio e a Segunda Princesa
Amanda Stoffel dos Santos que representa Da Colônia Alimentos. As inscrições
para a Fase Nacional que acontece nos dias 10, 11 e 12 de agosto, ainda podem
ser feitas até o dia 05 de julho.

AABB Comunidade

Hoje tem festa junina das crianças que
participam do Programa AABBComunidade. Com a intenção de
incentivar e dar conhecimento da cultura
litorânea para uma maior integração e
valorização desta temática serão
apresentadas pelo grupo de flautas pelo
coral e pelo grupo de danças as músicas
Tira o Pé do Chão de Ivo Ladislau e Kako
Xavier e Todos os Ventos do Litoral de
Elton Saldanha e Ivan Therra interpretada
por Jociel Lima na 15ª Tafona da Canção.

Música ao vivo

