QUINTA-FEIRA, 03 DE JANEIRO 2008

VERDADE I

Pensemos. O ano de 2.008 iniciou
com manchetes nada condizentes com
a renovação da esperança que acidentes
não aconteceriam; que a paz iria
predominar no mundo, que o amor seria
predominante sobre a inveja e a avareza,
dentre outros defeitos. Não se
assustem, pois tudo pode mudar,
ficando na dependência das ações de
cada um para colaborar com o coletivo.
Não coloquem a culpa nos outros, pois
geralmente somos nós que falhamos ou
interpretamos erroneamente as ações
alheias. O resultado positivo de nossas
ações passa por nós mesmo, isto é,
devemos nos amar para podermos amar
os outros. Mais uma vez renovamos a
nossa intenção: tudo o que for escrito
na Coluna Miscelânea será a expressão
da verdade.

VERDADE II

Tenham certeza de uma coisa:
Romildo e Kalu são candidatos a
reeleição, permanecendo o PDT no
Poder Executivo. Isto é a pura verdade.

Municipal. É a expressão da verdade.

VERDADE IV

Mesmo respeitando os demais
candidatos a prefeito, o Doutor Romildo
Bolzan Júnior, do P D T , é imbatível.
Isto é a real verdade.

VERDADE V

Excetuando o PMDB, o PP e o
PSDB, os demais partidos, de Osório,
querem se coligar com o P D T. É a
mais pura expressão da verdade.

VERDADE VI

Em 2.008, as obras e realizações da
Prefeitura não serão superiores, em
quantidade, que em 2.007, entretanto
irão qualificar ainda mais o prestígio de
Osório, evidenciando a competente
administração do P D T. Outra expressão
da verdade.

VERDADE VII

Tenham também a certeza: o P D T
elegerá a maior bancada na Legislativo

Para não ocorrer uma falta de verdade
é preciso que os companheiros,
simpatizantes e em especial os
detentores de Cargos de Confiança –
CCs trabalhem muito no convencimento
dos eleitores. Isto é a real demonstração
da verdade.
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VERDADE III
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O auge da programação Osório Cidade Luz, promovida pela Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, foi na Rua Costa Gama,
onde mais de cinco mil pessoas assistiram e aplaudiram as apresentações do
Terno de Reis, da Tribo Maçambiqueira e os shows da Cia A3 e dos Cantadores
do Litoral.

Arli

O apresentador do evento da Costa Gama foi Arli Correa que, aproveitando a
sua vasta experiência adquirida nas várias edições da Moenda em que sempre foi
um dos apresentadores oficiais, esbanjou categoria e competência, o que
abrilhantou ainda mais o espetáculo.

Cultura Local

O Secretário Gilmar Luz empenhou-se em apresentar para o povo de Osório, a
cultura que surge das manifestações populares da nossa cidade e região. Mais
uma vez, a população recebeu muito bem os artistas locais, com vibrantes aplausos
e demonstrações de satisfação, orgulho e apoio à nossa cultura.

Verão Cultural

Agora é a vez dos turistas e veranistas conhecerem a cultura afro-açoriana e o
gênero Maçambique de Osório. Está nos planos da Prefeitura montar um
espetáculo duplo dentro do Projeto Verão Cultural chamado “A Cultura da Tribo de
Cantadores de Osório” mostrando dois espetáculos eminentemente culturais com
os grupos Tribo Maçambiqueira e Cantadores do Litoral na praia de Atlântida Sul.

Sesmaria

A Associação Cultural Sesmaria elegeu sua nova diretoria para o biênio 2008/
2009: presidente Julio Ribas, vice-presidente Nézio Marçal, primeiro-secretário
Jairo Reis, segunda-secretária Silvia Lima, tesoureiro Otávio Maltese e os
integrantes do Conselho Fiscal são Romeu Weber, Dinarte Lima e Luiz Odacir
Souza. A organização da 13ª quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha, um dos
mais representativos festivais de poemas do estado, que se realiza em setembro,
é a incumbência principal da nova diretoria que toma posse agora em janeiro.

