QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO 2007

AGREMIAÇÃO

Pensemos. Incrível o que fiquei
sabendo na semana passada: tem
presidente e membros da diretoria
tirando fotos de máquinas
trabalhando e da movimentação das
pessoas e quando interpelados
dizem ser para melhor retratar
Osório. Será?. Outro presidente
somente faz o que o patrão manda,
pois tem medo de fritura, como já
ocorreu com outros parceiros. Um
terceiro presidente está sendo
pressionado
por
alguém
“importante” no sentido de apoiar
outra agremiação. Antes que
pensem se tratar de política
partidária, o meu informante jura
que os fatos são verdadeiros e
ocorreram em algumas entidades
representativas de bairros. Ainda
segundo o informante, as fotos são
para mostrar poucas ruas que ainda
não foram asfaltadas ou outro tipo
de pavimentação. Um patrão de um
presidente determina o que o
mesmo deve fazer ou falar e como
bom empregado, não quer saber de
fritura. Um terceiro presidente não
agüenta mais o que o que lhe cobra
um “importante” e diz que foi eleito
para trabalhar pelo seu povo e não
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para dar sustentação à outra
agremiação.

PARTIDÁRIA

Nas associações de bairro o que
predomina é a política comunitária
para o bem da localidade e não
partidária.

DECIDE

Na política comunitária, bem como
na partidária, independente da
localidade ou partido, é o povo que
decide.

TRABALHAR

Para alguém ter vez e voz, seja
na política partidária, seja na
comunitária, é preciso obter muitas
horas para trabalhar.

Feira do Livro de Osório
é na próxima semana

A feira tem o objetivo de popularizar e promover a leitura, ao fazer da Literatura uma
festa. Foi convidado o escritor Celso Sisto – mestre em literatura, escritor, ilustrador,
contador de histórias, ator, arte-educador, especialista em literatura infantil e juvenil –
para ser o Patrono da Feira. Durante a feira que acontece de 20 a 25 de novembro, na
Praça da Catedral, também serão homenageados todos os escritores osorienses.

Loma é homenageada

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre em
Sessão Solene alusiva ao Dia Nacional da
Consciência Negra e de Ação Anti-racismo outorga
o Troféu Deputado Carlos Santos – Música à
cantora e compositora Loma Pereira. O evento será
às 19horas do dia 20 de novembro de 2007, no
Plenário Otávio Rocha do Palácio Aloísio Filho, na
Avenida Loureiro da Silva, 255, em Porto Alegre.

AABB-Comunidade na Semana Cultural de Osório

INTEGRADA

Uma agremiação partidária
decidiu trabalhar com a atual
administração de maneira integrada.
Para decidir tudo é necessário
conhecer as melhores propostas e
confiar em pessoas honestas...
Um forte abraço e até apróxima...
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As crianças do Programa AABB-Comunidade fizeram a apresentação de abertura
da Semana Cultural de Osório promovida pela AEC Associação de Estudos Culturais
no Plenário Francisco Maineri da Câmara de Osório. Cantaram o maçambique Tira o
Pé do Chão de Ivo ladislau e Kako Xavier e dançaram entre outras, Todos os Ventos
do Litoral de Ivan Therra e Elton Saldanha interpretada por Jociel Lima. Com a
coordenação da professora Kátia Lessa, neste ano de comemorações do
sesquicentenário, procura-se transmitir e conscientizar os participantes do programa
da importante contribuição da cultura popular vigente no município de Osório e região.

Piano

O pianista Celso Júnior Barufi, mesmo sem um instrumento adequado para sua
apresentação, também participou da Semana Cultural de Osório promovida pela
AEC Associação de Estudos Culturais no Plenário Francisco Maineri, representando
a Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento. Aguarda-se a prometida aquisição
do piano de cauda pela Câmara para que, aí sim, se possa ver e ouvir em toda a sua
plenitude as execuções deste e de muitos outros talentos osorienses.

Rima de casa nova

A Academia de música Rima-Aperfeiçoamento estará em breve de “casa nova”,
em sua sede própria com cabines construídas com isolações termo-acústicas, em lã
de vidro, especialmente preparadas para as atividades do ensino musical, dando
continuidade à alta qualidade que já oferece há mais de dezoito anos para toda a
região Litoral Norte. O novo endereço será Avenida Jorge Dariva, 600 – exatamente a
uma quadra de onde está instalada atualmente. Veja a promoção na página 9.

Encantadoras

Simplesmente soberbo o repertório apresentado
pelas Meninas Cantoras de Nova Petrópolis aqui
em Osório, no dia 3 de novembro. Lamenta-se a
pequena presença do público que - mais uma vez deixou de ver e ouvir um grande espetáculo
realmente cultural. Afinadíssimas, em arranjos bem
elaborados e de difícil execução, com expressão e
interpretações bem trabalhadas as meninas do
grupo simplesmente encantam a quem as assiste.

Banco Real edita CD com a música Anitas

Cléa Gomes é uma das cinco melhores cantoras
do Brasil no concurso
Talento da Maturidade e recebe o seu prêmio em
Brasília. Numa promoção do Banco Real serão
gravadas cinco músicas em CD que terá uma tiragem
de vinte e cinco mil cópias para serem distribuídas
aos seus clientes em todo o Brasil. Entre elas está a
música Anitas de Carlos Catuípe e Ivo Ladislau.
Anitas, interpretada por Cléa Gomes, está também
gravada no CD Comunidades II.

