QUINTA-FEIRA, 02 DE AGOSTO 2007

PAN

Pensemos. Assistindo o Pan aqui em
Dois Irmãos, onde me refugiei, pude
notar o progresso alcançado pelos
brasileiros nos mais diversos esportes e
o progressivo aumento dos limites
atingidos pelos nossos atletas. No
século passado foram desvendados
alguns segredos da física e da química,
nascendo à ciência quântica, que revela
quase todas as coisas relativas à
matéria, surgindo assim a biotecnologia
e neste século, certamente, haverá
maior avanço científico que redundará
em conquistas fascinantes da ciência da
vida. Embora o avanço fantástico, com
base na engenharia genética, onde em
teoria podem-se reconstituir seres
extintos e talvez criar novos seres e
espécies, somente Deus pode explicar
o mistério da vida. Voltando ao Pan, os
brasileiros estão se impondo em
esportes pouco difundidos e com pouco
apoio governamental, evidenciando que
o esforço compensa as deficiências. Em
Osório a administração do PDT está
cumprindo o que prometeu, com muita
habilidade, como nossos atletas estão
fazendo no Pan.

CONVERGENTES

Em política devemos ser atletas

esforçados para conquistar alguma coisa,
mas raramente seremos unanimidade
face não haver sempre idéias
convergentes.

REALIZAÇÕES

Tal como atletas bem diferentes, as
idéias divergentes constroem soluções
inteligentes que permitem alcançar
grandes realizações.

ESPORTES

Como um técnico é fundamental para
os esportes, um competente prefeito é
sinônimo de grandes realizações em
benefício do coletivo, como é a maioria
dos esportes.

PREFEITO

As transformações ocorridas na
condição humana fazem surgir grandes
atletas e as realizações concretas em
Osório apenas confirmam o jeito de agir
do nosso prefeito.

HOMENAGEM

Hoje homenageando o povo
osoriense, desejo saudar os atletas do
Pan e o competente Prefeito do PDT,
Romildo Bolzan Júnior.

Um forte abraço e
até a próxima...
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Sesmaria da Poesia Gaúcha
Já estão definidos os poemas concorrentes na Sesmaria da Poesia
Gaúcha – 12ª Quadra, festival que acontece no dia 08 de setembro, no
auditório da Câmara de Vereadores da cidade de Osório. A comissão de
avaliação e triagem, constituída pelos poetas Nenito Sarturi, Glênio
Fagundes e pelo declamador Patrocínio Vaz Ávila definiu os seguintes
poemas: 1. Proseadas Solitas - José Luiz Flores Moro; 2. A Volta do Zé
da Pinha - Cristiano Ferreira; 3. O Filho Varão - José Luiz Flores Moro; 4.
Anhangüera - Mateus Neves da Fontoura; 5. Reflexões de um Gaúcho Vaine Darde; 6. Todos os Ventos - Carlos Omar Villela Gomes; 7. História
Antiga - Colmar Duarte; 8. A Culpa é Tua - Carlos Omar Villela Gomes; 9.
O Baile dos Cachorros - Guilherme Collares; 10. Elo Quebrado - Vaine
Darde. Nesta Edição o homenageado será o poeta, escritor e publicitário
Luiz Coronel.

18ª Tafona

A 18ª Tafona da Canção Nativa está com as inscrições abertas até 21
de setembro. A folheteria e Regulamento serão lançados na Moenda 21,
e o festival tem data prevista para 23, 24 e 25 de novembro no Pavilhão
de Esportes da FACOS. Com alguns avanços e algumas regressões
nos artigos do novo regulamento, o que importa é que o retorno e a
continuidade desse importante evento estão sendo garantidos pela
Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer. Uma Comissão Permanente se forma para
que, independentemente de mudanças políticas, o evento tenha sua
estabilidade através de seu vínculo a uma Associação Cultural e Artística.

Mudanças

O festival será dividido em duas linhas e terá uma fase eliminatória
com dezesseis músicas classificando-se doze para a noite final. O
sistema de notas continua, porém as notas mais alta e mais baixa de
cada música serão descartadas.

Jurados

Por indicação do Sr Prefeito Municipal, um dos jurados já está definido:
Loreno Santos. Os outros quatro avaliadores serão escolhidos através
de votação a partir das sugestões dos integrantes da Comissão
Organizadora na próxima reunião.

Viagens e correrias

O grupo Chão de Areia que classificou a música Puxa-Puxê
os Cantos apresenta-se em Ribeirão Preto/SP no sábado.
Mas, imediatamente antes e depois (na sexta e no domingo) Mário Tressoldi,
Chico Saga e Flávio Júnior estarão em Sapucaia do Sul/RS na Guianuba
da Canção. Sendo que eles têm que estar em Ribeirão já cedinho da manhã
prontos para a gravação de um programa para a EPTV que será apresentado ao
meio dia. Terson Praxerdes, diretor de palco daqui, e os organizadores de lá
garantiram que não haverá atrasos nas apresentações e que os músicos estarão
tranqüilos nos aeroportos de Porto Alegre e São Paulo nos horários marcados
para os embarques de ida e volta. E os vôos? Será que não atrasam?

Celso e Ezequiel

Celso Júnior Barrufi (clarinete e piano) e Ezequiel Zimmer (trompa)
agora são integrantes da Orquestra Juvenil da Ospa. Eles têm aulas
e ensaios todas as quartas-feiras em Porto Alegre. Celso, que continua
com seu patrocínio permanente da Juvesa Veículos, foi convidado para
executar ao piano as obras que exigirem esse instrumento no Repertório
da Orquestra. Já, Ezequiel, a partir do chamamento desta coluna, passou
a contar com o patrocínio de H.P.Fraga (Ponto Útil). A Rima, orgulhosa
de seus alunos, agradece o apoio cultural dos empresários Sérgio Victor
e Hélio P. Fraga que possibilitam a formação musical desses dois jovens
talentos osorienses.

