QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO 2007

MAR DE LAMAS

Pensemos. Como me sinto uma
pessoa responsável e como a
comunidade não manda ninguém
embora, somente os aborrecidos
sentem-se em condições de
permanecerem jogando tudo no
ventilador, pois nem para adubo
serve, por terem certeza que o
“perfume” não os atingirá e por não
ser malandro, tenho certeza que
estou sendo porta voz da
comunidade ordeira, pois se
arrependimento matasse muitos já
teriam servido de alimento para
vermes. Que orgulho ver o Cristo
Redentor como uma das maravilhas
moderna do mundo e saber que
estão querendo colocar no
não
uma obra do ser humano, mas um
grande realizador de obras. Somente
quem quer pode ver as inúmeras
obras e ações concretas da
Secretaria de Planejamento e do Meio
Ambiente. Também gostaria de falar,
pois a situação de liberdade que
estamos vivenciando tem gerado
denúncias e muitos oposicionistas ou
não estão mergulhados, por vontade
própria ou de interesses alheios, em
verdadeiro mar de lamas.

LIXO

Os recentes asfaltamentos de mais
de 100 ruas, aqui em Osório,
beneficiaram moradores de palacetes ou
de casebres, pois todos são dignos e
merecem, embora alguns discordem ao
afirmarem que estão facilitando a
colocação de lixo.

DENÚNCIAS

Quem deveria ter vergonha na cara
são os que aproveitam o benefício para
continuarem depositando lixo em locais
não permitidos, pois o Executivo tem
feito sua parte, mas alguns
“sugismundos” são orientados por outras
pessoas, com vistas a terem condições
de haver denúncias.

VEREADORES

Mais uma vez conclamo aos leitores
para comparecerem as segundas – feira,
às 19 horas, nas sessões plenárias da
Câmara Municipal para fiscalizarem ou
conhecerem o trabalho honesto dos
vereadores.

Um forte abraço e
até a próxima...

Mais Miscelânea no RevisãoVirtual: www. jornalrevisao.com.br
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Os dez projetos classificados
para a Moenda 21

CIDADE BAIXA - Fausto Prado/Caetano Silveira, NHAN,NHAN ...MÚSICA PARA COMER - Karine
Cunha, PANDORGA DA LUA - Ricardo Freire/Jaime Vaz Brasil, NEGRÍSSIMO - Dilan Camargo/
Cláudio Amaro/Edson Vieira/Dani DK (todos esses projetos de Porto Alegre/RS), UBUNTO - Carlos
Gomes (SP), SINGULAR - Wolf Borges (MG), AFRO-AÇORIANO - Ivo Ladislau/Carlos Catuípe
(Capão da Canoa/Imbé/RS), O BOIZINHO DE PRAIA - Ivan Therra (Cidreira/RS), DOMA - Ricardo
Martins (Santana do Livramento/RS), DUAS VOZES DO CANDOMBE - Mariano Velhinho/Angelo
Franco/Miguel Tejera (Porto Alegre/Santiago/Rivera). O festival acontece nos dias 10, 11 e 12 de
agosto em Santo Antônio da Patrulha.

15º CALIMAR é amanhã

Com a transmissão ao vivo da Rádio Osório confirmada e com exibição de imagens do festival
pelo site www.facos.edu.br a décima quinta edição do Canto Livre do Marquês tem mais uma vez
sucesso garantido pela dedicação e organização dos professores da escola sob o comando do
professor Carlos Jaime Dalpaz. O festival estudantil tem sua noite de apresentações marcada
para amanhã, dia 20 a partir da 20h15min com a participação de doze músicas concorrentes.

Predominam as intérpretes
femininas

Nesta edição teremos um número maior de
interpretações femininas. As alunas Manuelly e Suzan da
turma Normal 21 vêm com duas composições; a Normal
11 vem também com duas composições e as alunas
Sabrina e Mayara serão as intérpretes; a aluna Tássila
Pacheco que representa a turma Normal 31 interpreta
três composições; o Ensino Médio 21 terá duas
composições interpretadas por Samuel; o Ensino Médio
11 terá duas composições e o intérprete será o aluno
João Ernesto; e, a turma Magistério Especial terá a
participação do aluno Jonathan com uma composição.

15 anos do CALIMAR

A comissão organizadora e a direção da Facos/Marquês homenageiam algumas entidades
pelo apoio ao festival ao longo desses 15 anos, as que já confirmaram presença são: a Academia
de Música RIMA-Aperfeiçoamento, a Associação Comercial e Industrial de Osório, a Rádio Osório,
o Jornal Rota do Mar, o Jornal Revisão e o Jornal Momento. Os professores responsáveis pelo
lançamento do festival também receberão uma justa homenagem.

Integração artística estudantil

A música vencedora do festival da Escola Rural fará uma apresentação especial. Como disse
Dalpaz: “É o Calimar oportunizando a Integração artística estudantil em Osório!”. Há sempre
também muita vibração por parte das torcidas e segundo Dalpaz: “A participação das torcidas
este ano vai ser muito bacana. As turmas passaram os últimos dias preparando muita coisa legal
para a noite deste dia 20 de julho!”.Valores dos ingressos: Antecipados - R$ 3,00. No dia do
evento - R$ 5,00.

Revelia no Calimar

O show de intervalo será com a Banda Revelia. Formada por Isaac Colombo, César
Walker, Renato Guecha, e Felipe Xicão, a Revelia é considerada a banda do Calimar.

Reunião Tafona

No encerramento desta edição (como gosta de dizer o Antão) fui convidado pelo Secretário
Gilmar Luz para uma reunião onde seriam tratados assuntos pertinentes à Tafona da Canção.
Continuidade, datas, regulamento, Tafoninha, etc. Na próxima edição da coluna espero ter boas
novidades sobre o nosso importante festival.

Paisagens do Invisível

O lançamento do III Simpósio Internacional da
Cultura Negra e I Mostra Multicultural, (evento que
será realizado de 04 a 07 de outubro) está marcado para
o dia 25 de setembro junto com a Exposição Paisagens
do Invisível – Infância, Aids e Esperança em
Moçambique que ficará na Facos de 19 a 28 de
setembro. A exposição é composta por cinqüenta fotos
produzidas pelo psicólogo e professor Alexandro dos
Santos Machado e pela jornalista Letícia Duarte que
mostram a luta pela sobrevivência de mães e crianças
infectadas pelo vírus HIV, bem como a recuperação da
esperança em uma pequena parcela que recebe
tratamento antiretroviral em um dos dez países mais
pobres do planeta.

Ao vivo

The Bullfrog Blues é a banda que estará no Bar do Guego, no sábado a partir da 22h. No
Bar do Largo tem Essência do Samba na quinta, Marcos Acústico na sexta, Leo Fozzy no
sábado e Paulinho DiCasa no domingo.

