QUINTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO 2007

DEMOCRACIA I

Pensemos. Volto a insistir com
meus leitores para que convidem
amigos, vizinhos e companheiros
de trabalho para assistirem as
segundas-feiras, a partir das 19
horas, as sessões plenárias da
Câmara de Vereadores, para
verificarem “in loco” como atuam os
vereadores, pois a Casa Legislativa
é o tambor de ressonância dos
anseios do povo. Tenho a certeza
que muitos podem ficar atônitos
com a atuação parlamentar. Outros
podem ficar eufóricos com os
lances de inteligência e alguns
podem ficar pasmos com situações
embaraçosas. Comparecendo as
sessões, o povo fica sabendo quem
é quem e o que acontece na
realidade, evitando desse modo, o
surgimento de inverdades e
maledicências que os corneteiros
de esquina ou fofoqueiros
contumazes são capazes de jurar
que são verdades, embora sejam
desprovidas de provas. Você seria
capaz de votar em pessoas que
tergiversam fatos? Por favor,
compareçam para conferir e para
cobrar, quando necessário, o que
falou este ou aquele vereador.
Agindo assim, haverá prevalência
da democracia.
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C a b e l e i re i ro
Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

DEMOCRACIA I

Algumas divergências podem
ocorrer na discussão de projetos, mas
isto faz parte da democracia.

DEMOCRÁTICO

Os nossos vereadores são
capacitados e inteligentes no sentido
de prevalecer o regime democrático.

POPULAÇÃO

Os
projetos
discutidos
e
aprovados sempre têm o condão de
cumprir isto ou aquilo ou atender os
anseios da população.

PDT

A dinâmica legislativa e a
competência do Poder Executivo são
uma segurança do sucesso do
Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do
PDT.

GOSTO DE ...

... Progresso planejado.
... Desenvolvimento sustentável.
... Trabalhar com garra.
Um forte abraço e até apróxima...

Mais Miscelânea no RevisãoVirtual:

www. jornalrevisao.com.br

FUNDADO EM 19/10/1988

Santos Sampaio Ed. Jornalística Ltda
CGC 92 236 181/0001-78
Rua Anphilóquio Dias Marques, 114
Osório/RS - 95.520-000
Fone: 3663.1451
e-mail: jornalrevisao@terra.com.br
site: www.jornalrevisao.com.br

DIRETOR PRES.: Antão V.R. Sampaio
DIRETORA GERAL ADM.: Neli N.S. Sampaio CRA/
RS 21508
AUX. ADMINISTRATIVO: Marli Dias Costa
AUX. EM COMUNICAÇÃO SOCIAL: Anelize Santos
Sampaio
DIAGRAMAÇÃO E REPORTAGEM : Gabriela Morel
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Antão Sampaio RMT
5514
Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob
número L-A-3, fls. 18

COMPOSIÇÃO A LASER
DIAGRAMAÇÃO COMPUTADORIZADA
INPI - Certificado de Registro de Marca
n° 817545824
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores.
Fotos enviadas à redação não serão devolvidas.
Periodicidade verificada pela ABRAJORI em
Brasília/DF
Representante em Porto Alegre: ADJORI
Rua Fernando Machado,653 Cep: 90010-321
adjorirs@terra.com.br

Qualidade
no transporte
urbano de Osório

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

Impressão:

MC EDITORA JORNALISTICA

O Simpósio

De quarta a sábado vivemos o III Simpósio Internacional de História e
Cultura Negra, na Facos. Muitas Comunicações e Mesas Temáticas
interessantes, entre elas a de Influencia dos ritmos afro na música litorânea que o
Mário Tressoldi e eu proferimos na quinta-feira pela manhã. Na quinta fui mediador
da Mesa temática Mídia em Imprensa Negra, quando o Professor Oliveira Silveira
da SEPPIR e o Mestre Roberto Santos da ULBRA nos encantaram com excelentes
falas. No sábado, o Grupo África em Diáspora teve participações belíssimas
mostrando a Indumentária africana e identidade, dança e tranças. Foram momentos
de grande interação e alegria, proporcionados pelos estudantes africanos no RS.

Professor Benito dançou o Maçambique

Na abertura do Simpósio, durante o show do Grupo Cantadores do Litoral, o
professor Benito Izolan dançou o Maçambique em companhia da Loma. Foi
muito aplaudido pelo público que lotava completamente os salões do Restaurante
Bem Feito. Obrigado professor Benito, por seu carinho e suas palavras de elogio
ao nosso trabalho musical de divulgação da cultura afro-açoriana resgatada no
litoral gaúcho.

Maçambiques

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário foi uma das melhores dos
últimos tempos. O Grupo Maçambiques de Osório foi visto, acompanhado e
aplaudido por muita gente durante todas as atividades. Só ainda se lamentam
ações como a de um motorista de um carro com placa de Osório que, ignorando
os sinais do Capitão de Espada, não parou para que a procissão pudesse passar;
ou as palavras de um colunista, na web, que demonstra a sua total ignorância a
respeito deste secular auto folclórico e religioso da mais alta importância para a
nossa cultura.

As músicas da Tafona

A triagem já foi realizada e as músicas estão em processo de finalização das
gravações para o possibilitar o lançamento do CD durante os dias do festival. Uma
página especial está online no Portal www.cantadoresdolitoral.com.br com todos
os comentários, observações e informações sobre o evento.

Mac Orion

O festival Prudente em Sol revelou bons trabalhos musicais nesta sétima
edição. A vencedora, de autoria de Marcelo Ribeiro, apresentada pela banda
Metafóriocos Squarepants mostrou em doses de bom humor e muita inteligência
um fato pitoresco da vida estudantil da escola. “Quando bate o sinal para o recreio
/ eu cruzo a rua que qunado chego ao outro lado / Vejo o Sombra suspirando pela
Maris / E a gurizada num papo bem animado. / eu chego no balcão e vou pedindo
/ aquilo que sempre cura a minha larica: / - Orion, um prensado e um refri. / e
depois dissso, eu sei, melhor não fica. / Orion, me faz aí, um prensado sem
ervilha/ e um Fruki guaraná – Que maravilha! / quem disse que não dá pra
ser feliz dessa maneira / com menos de três pilas e cinqüenta na carteira?
/ Orion, me passa a mostarda e o catchup / Dá o troco em Bubbaloo de
tutti-frutti / Sefor pra satisfazer a minha tênia solitária / eu quero mais é
que se dane a vigilância sanitária. / Tem lactobacilos mais vivos que Yogurt, /
è bem mais nutritivo que os produtos da Danone. / não me vem com Big Mac, com
Miojo ou Bid Esfiha / eu vou curar a minha broca no buteco do Zanone. / E quando
todo este colesterol / entupir cada artéria do meu corpo / a caminho do hospital eu
vou pedir / Pra ambulância encostar ali no Porto. Eu vou dizer: / Orion, esquenta a
chapa, põe bastante presuntado, / deixa tudo besuntado / Que pra mim não é
problema / Manda ver na maionese / pra testar minha safena!”

Os premiados no VII Prudente em Sol

O Primeiro Lugar e a Música Mais Popular foi Mac Orion de Marcelo Ribeiro
com a banda Matafóricos Squarepants, o Segundo Lugar ficou com a banda
Ramás com Uma canção que eu não sei terminar de Matheus Lacerda que
ganhou também o prêmio de Melhor Intérprete; e o Terceiro Lugar foi A busca de
um Lobo de Robson Silva com a banda Ne Phalen.

Sarau de Poesias e música ao vivo

ASSINATURAS:

ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

Vai rolar nesta quinta-feira, dia 11, 22h30min a 4ª edição do Sarau de Poesias,
no Bar do Guego, Estão todos convidados. A organização do evento - que já tem
sucesso comprovado - é de Marcelo Ribeiro. Enquanto isso, no Baguta Bistrô,
hoje tem o Estação Zero e sábado Os Brasas.

