QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO 2007

MELHOR

Pensemos. A competente administração do
Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do PDT, com a
participação esmerada de Secretários, CCs,
Funcionários Municipais e com a força do Vice
Prefeito Kalu, já mudou para melhor nossa Osório
em todas as áreas, como educação, turismo,
esporte, lazer, cultura, planejamento urbano e
rural, meio ambiente, saúde, assistência social,
agricultura, obras e tantos outros serviços
públicos a ponto de ser reconhecido no Estado,
no País e no Exterior. A auto - estima do osoriense
está num patamar invejável, entretanto, alguns
tentam evidenciar o contrário, justificando a falta
de medicamentos, sem informar que são os de
responsabilidade do Estado e justificam os
crimes ocorridos, os arrombamentos, furtos e
roubos como fruto de não haver uma política de
emprego e renda na cidade e não falam do
trabalho concreto das polícias civil e militar apesar
da precariedade dos recursos materiais e
humanos daquelas instituições. Outros
baderneiros vivem estragando tudo o que a
Prefeitura faz, evidenciando não terem amor por
aquilo que também pertence a eles. Como é fácil
criticar quando afirmam: “governar com dinheiro
é muito bom”, como se outras administrações
não tivessem feito sua parte, também com
competência. Quem assim justifica e age merece,
no mínimo, ser bem informado sobre o que já foi
realizado e os projetos futuros. O já realizado
está aí para qualquer pessoa ver, sentir e se
orgulhar. Talvez a soberba ou a inveja sejam as
alavancas que os inconformados usam para
justificar seus atos contrários ao
desenvolvimento. Felizmente são poucos os que
não querem aceitar, entretanto os estragos são
de proporções alarmantes. Em breve toda a
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cidade terá tratamento e coleta do esgoto
sanitário e a recuperação da orla da Lagoa do
Marcelino. Também está assegurada uma unidade
de ensino da rede federal de educação
tecnológica, bem como a continuação do projeto
asfalto zero (100% das ruas asfaltadas) e a
construção da última etapa do posto de saúde
municipal central, construção de um paradouro
na Borússia, com toda infra-estrutura turística e
a completa remodelação da Praça das Carretas,
a cobertura do Largo dos Estudantes e o término
das obras da Companhia Ambiental da Brigada
Militar. Outras obras importantes estão em
andamento, como a construções da nova Escola
Osvaldo Amaral e a revitalização de todas as
praças, com brinquedos e canchas esportivas.
Até o final de 2008 o programa de trabalho
elaborado pelo PDT, antes das eleições, será
totalmente cumprido, inclusive o habitacional e,
tenho a certeza, que as metas serão
ultrapassadas, nos primeiros quatro anos de
administração do PDT. Para os incautos,
inconformados, invejosos ou outros adjetivos, o
narrado é uma síntese de um governo
competente voltado para os anseios da
população, com o integral apoio de Poder
Legislativo. O que está faltando é mudar a cultura
do quanto pior, melhor.

HOMENAGEM

Hoje homenageio todos aqueles que sentem
orgulho e que cuidam da nossa Osório.

Um forte abraço e até apróxima...

Mais Miscelânea no RevisãoVirtual:

www. jornalrevisao.com.br

Tafona

Com inscrições prorrogadas até o dia 2 de outubro, a 18ª Tafona da Canção
Nativa é uma promoção da Prefeitura Municipal de Osório, através da Secretaria
de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer com participação da
Associação Cultural Sesmaria. O festival, atendendo a solicitação de participantes,
aguarda que mais inscrições sejam efetivadas neste período. Segundo palavras
do Secretário Gilmar Luz, todos os detalhes estão sendo ajustados e finalizados
para possibilitar a sua tão esperada e desejada realização do evento no mês de
novembro.

Bar do Largo

A semana de música ao vivo do Bar do
Largo traz nesta quinta-feira, Paulinho de Casa
e Banda; sexta, Fabinho Camargo e Banda;
sábado, Banda Sr. Wilson e domingo, Enzo
Munari com a participação de DaCostta e
Tiago Munari.

Bar do Guego

Sábado, a partir das 22 horas, o Bar do
Guego apresenta o show de Wo Ohoo uma
banda de Capão da Canoa que se auto define
como uma banda de rock clássico com
influências de AC/DC e Led Zeppelin.

Cantadores

O Curso de História da Facos estará promovendo o III Simpósio Internacional
do Litoral Norte Sobre História e Cultura Negra, entre os dias 03 e 06 de outubro
em Osório. O Simpósio já é referência para os meios acadêmicos e culturais do
estado e do país. Será uma oportunidade para que sejam ampliados os
conhecimentos sobre a história e culturas africanas e afro-brasileiras. O espetáculo
artístico especial do Simpósio Internacional, será o show dos Cantadores do Litoral,
com Cássio Ricardo (guitarra, baixo e vocal), DaCostta (bateria e percussão),
Lúcio Pereira (intérprete), Loma (intérprete), Mário Tressoldi (Violão, viola e vocal),
Nilton Júnior (teclados e vocal) e Paulo de Campos (intérprete), após o jantar com
pratos africanos de Moçambique, da Nigéria e da Costa do Marfim - no Restaurante
Bem Feito, quarta-feira, dia 3, a partir das 19 horas.

Maçambiques
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Numa coincidência proposital de
datas, a Festa em Louvor à Nossa
Senhora do Rosário, acontece de 4 a
8 de outubro, possibilitando uma
integração e maior interação entre os
participantes do III Simpósio
Internacional do Litoral Norte Sobre
História e Cultura Negra e os
integrantes do Grupo Religioso e
Cultural Maçambique de Osório. Um dos principais momentos de integração
(Simpósio / Festa) será o Levantamento do Mastro, às 16 horas do dia 4, na
Praça Central.
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A partir de uma idéia de Kleiton Ramil, a mais recente novidade da Universidade
Católica de Pelotas (UCPel) é o curso de Tecnologia em Produção Fonográfica,
que foi lançado durante a apresentação da dupla Kleiton e Kledir no Theatro
Guarany, domingo passado. Com a proposta de formar profissionais aptos a
desenvolver todo o processo que envolve a produção fonográfica, o curso foi
oficialmente apresentado pelo próprio Kleiton Ramil, de quem partiu a iniciativa da
criação da graduação. As matérias sob os títulos Curso de Produção Fonográfica
é lançado em espetáculo de Kleiton e Kledir e Kleiton Ramil e lideranças da
UCPel tratam do curso de Produção Fonográfica podem ser encontradas no site
da Universidade Católica de Pelotas (www.ucpel.tche.br).

