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DEMOCRACIA

Pensemos. Alguns dizem que não
gostam de fazer comparações , pois o que
passou, passou, mas como profissional
da contabilidade uso o passado como
base inicial para evidenciar os acréscimos
ou decréscimos ocorridos e a partir dos
informes obtidos, novos parâmetros de
avaliação são trazidos para o contexto. A
comparação serve para evidenciar planos
futuros, visando corrigir rumos e na busca
concreta daquilo que foi planejado e o que
foi executado. As novas idéias advindas
de estudos científicos passam a fazer parte
de nova linha de compromisso. Qualquer
pessoa, mesmo que não queira, tem
condições de provar isto ou aquilo, fazendo
estudos paralelos e não só no
crescimento do orçamento, como insistem
alguns moradores da nossa cidade. Neste
momento gostaria de convidar os
moradores de nossa cidade para
comparecerem as Segundas–Feira, às 19
horas, nas sessões da Câmara Municipal
de Vereadores, não com o intuito de
tumultuar, mas para ficarem conhecendo
melhor os trabalhos afetos ao edis e para
terem uma avaliação mais criteriosa nas
atitudes dos mesmos. Comparecendo
terão condições de comparar o que faz o
Legislativo e o Executivo para suprir as
necessidades coletivas e, ainda, estarão
firmando a real democracia.

FALAM

Não foi a atual administração do PDT
que aprovou a construção de quatro
casas sem porta, sem janela, sem forro,
sem piso e sem reboco, como alguns
falam.

PODER

Em administrações anteriores foram
arrumadas algumas casas e também
havia compra de pessoas, por votos,
através de ranchos e remédios. Que diga
outro Poder.

PDT

Uma administração anterior pagava
para um motorista a função de Jornalista
e horas extras de mais de R$ 4.000,00,
por mês, para outro, porisso alguns não
gostam da belíssima administração do
PDT.

AUMENTAR

Também não foi na administração do
PDT que foi construído um prédio para a
APAE em área não pertencente ao
município e que alguém foi condenado a
indenizar a União face esta não
concordar com a prestação de contas
da construção de fossas sépticas. O rol
pode aumentar.

Um forte abraço e
até a próxima...
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Guarita

O festival Guarita da Canção de Torres
acontece nos dias 30 de agosto e 01 de
setembro numa promoção da Prefeitura
Municipal através Lei de Incentivo à Cultura da
Secretaria de Estado da Cultura. Segundo as
palavras da Dirigente Municipal de Cultura, Dora
Laidens,

Inscrições

Além de poderem ser efetivadas na Casa de Cultura (Departamento Municipal
de Cultura - Rua José A. Picoral n° 171, Torres/RS) ou pelo Correio, as inscrições
estão abertas e podem ser feitas também na Rima (Av. Jorge Dariva, 810), aqui
em Osório mesmo.

Cores e Sabores

Depois de ter apresentado com sucesso o show de humor gaúcho com Zurbilino
Fagundes no Centro de Cultura de Torres no dia 21/07, dentro do Projeto
Cores e Sabores, agora o Departamento Municipal de Cultura oferece o Recital
de Piano com Luis Fernado Rayo, amanhã, 27/07 às 20h (R$ 5,00) e o Sarau
Musical e Poético Jovita Esquina - flauta, violão, poesia e serestas, no sábado,
28 (entrada franca).

Sheriff & Co

Raulino - bateria e vocais da
banda Sheriff & Co - é
um grande amigo de Aloísio
Adib que tocou inúmeras vezes
em Osório. No ano passado,
Raulino nos brindou com uma
visita e canja no jantar comemorativo ao Dia dos Músicos.
Adib conta que: “O grupo Sheriff
& Co é formado por
músicos atuantes em conjuntos
de Porto Alegre. Na liderança está Solon Paz que, junto com a executante de
violino são ex-integrantes do The Travellers, grupo por demais conhecido, com
dois cds gravados, em que interpretam sucessos internacionais e um pouco do
folk/country americano. Quanto ao Raulino, é especializado em música internacional, seu instrumento é bateria, e já tocou, entre outros, com a primeira formação do The Travellers, apresentando-se seguidamente no Sgto Peppers de Poa.
Entre suas atuais participações está o grupo Alma Beat e The Beatles Fun Club.
Por muito tempo formou dupla e trio com o conhecido Cláudio Vera Cruz na
noite porto-alegrense. Aqui em Osório, tocou no início da banda Roll Over, e com
o nosso grupo Revolution Band (Aloisio, Giba, Nelson, Fafá, Eduardo e Paulinho
Machado) além de ter participado do festival de música do Sindicato dos Trabalhadores/RS, fazendo bateria e vocais numa música de autoria do Ivo Ladislau
e Carlos Catuípe, Vencer é Preciso.”

DuLeodato

O percussionista maçambiqueiro Mário DuLeodato me contou que em
novembro, dia 8, estará promovendo o “2º Faça uma Criança Feliz Neste Natal”
com a apresentação de quatro bandas. Será mais um evento beneficente com
sucesso garantido.

Aulas de violino começam em agosto

A Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento passa a oferecer a partir de
agosto, o curso de violino com o professor Alexandre Starosta – Primeiro Violino
da Orquestra do Theatro São Pedro de Porto Alegre. As aulas serão às quintasfeiras e ainda existem algumas vagas.

Calimar

Uma grande festa nos 15 anos de Calimar. O Revisão e a Rima, entre outras
entidades, foram homenageados. Presentes, Anelize Sampaio e Gabliela Morel
representando o nosso Jornal e fazendo as fotos e as reportagens.

