QUINTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO 2008

PODER EXECUTIVO

Pensemos. O mês de Janeiro está
terminando e logo em seguida teremos
o carnaval e em conseqüência, como
diz o ditado: “A normalidade laboral
começa após a festa do Rei Momo”,
tudo recomeça. Como o carnaval, este
ano, é mais cedo, o produtor, o
comerciante, o prestador de serviços
e o empregado trabalharão mais, razão
para acreditar que o ano de 2.008 será
de grandes transformações e de
concretas realizações. Aqui em Osório
o esgotamento sanitário já uma
realidade, no que concernem as obras.
Também a Escola Técnica Federal é
uma realidade e o Hospital Regional de
alta resolutividade começa a ser
concretizado. Escolas municipais
serão construídas e outras terminadas,
bem como o Posto Central de Saúde.
Inúmeras ruas serão asfaltadas ou
receberão bloquetes. A revitalização
das praças e construção de outras
merece um destaque especial. O Porto
Lacustre receberá melhorias em seu
entorno e o paradouro do Morro da
Borússia será implementado, além de
um espaço temático no Museu da
Estação Ferroviária, dando início real
ao turismo em nossa cidade. Obras na
habitação e na assistência social
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deixarão os descrentes de boca aberta.
Muitas outras ações concretas serão
a tônica da administração do
competente e dinâmico Romildo
Bolzan Júnior, do PDT e candidato a
reeleição para o Poder Executivo.

João Luiz Correa na programação do Verão Cultural

PROMESSAS?

Dentro da programação do Verão Cultural aconteceu nesta quarta-feira,
30/01, na praia de Atlântida Sul, show com João Luiz Correa e grupo
Campeirismo. Também subiram ao palco Garotos da Noite e Vinícius e Mateus.
As apresentações ocorreram no centrinho. O projeto Verão Cultural que é
promovido pela Prefeitura de Osório através da Secretaria de Desenvolvimento,
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a exemplo dos outros municípios do Litoral
Norte, certamente estará oferecendo muitos outros shows nesta temporada.

NÃO

A emissora pode ser vista em Osório e região, através do canal 41 - UHF. O
canal já existe na região metropolitana há três anos. A programação é bastante
variada com filmes, cultura, esportes, informações, entretenimento e também
com programas de produção local.

Neste ano o povo vai escolher, mais
uma vez, quem programou e fez e que
poderá fazer mais ou vai acreditar em
promessas?
Para evitar enganos e visando eleger
o mais competente no que já realizou,
para promessas, diga um sonoro não.

REALIZAÇÕES

O melhor é acreditar naquele que
tem tudo bem planejado e faz política
limpa e que já tem grandes realizações.

TÍTULOS

Poder Executivo: promessas: não,
realizações, como dizem os anteriores
títulos.
Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Ulbra TV no Litoral Norte

4ª Feira do Livro de Imbé inicia dia 01/02

A Feira do Livro de Imbé acontece entre os dias 1º e 10 de fevereiro, das 18h
às 23h, na Avenida Rio Grande, em frente ao Supermercado Nacional, na Praça
Chafariz, logo na entrada da cidade. O patrono desta edição é o responsável pelo
Setor de Comunicação Social da Petrobras/Transpetro, Paulo Norberto Matos da
Silva. Ele tem sido apoiador incansável desde a criação do evento, o que motivou
o convite para que fosse o patrono. O evento, promovido pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (SMEC), terá na programação a presença de escritores
renomados. Estarão presentes Fabrício Carpinejar, Mário Pirata, Moacyr Scliar,
Carlos Urbim e Celso Sisto, entre outros. A Feira do Livro terá o patrocínio da
Transpetro, SESI, Prefeitura de Imbé (SMEC) e Erva-Mate Vier.

Fevereiro em Imbé

Muitos shows estão sendo contratados pela empresa Ginga Brasil, que presta
serviços de produção artística para a Prefeitura Municipal de Imbé. Entre os
espetáculos culturais estão as apresentações do Grupo Cantadores do Litoral e
Chão de Areia, por solicitação do próprio Prefeito Fofonka, depois de assistir os
Cantadores na TVE, no programa Galpão Nativo sobre os Ternos de Reis e a
cultura Litorânea.

Tramandaí realiza Carnaval do Povo

A Prefeitura de Tramandaí, através da Secretaria de Turismo preparou uma
programação especial, que agitará moradores e veranistas da cidade, durante o
Carnaval/2008. A festa inclui a apresentação gratuita de vários shows musicais e
também, o desfile de blocos carnavalescos. Banda Axé e Ritmo, Banda Amil,
Banda Cravo e Canela estarão se apresentando em Tramandaí (Av. Beira Mar
esquina Av. Da Igreja), Nova Tramandaí (Av. Curitiba, na Praça do Centrinho) e
Oásis do Sul (Av. Ivo Schneider, na Praça do Centrinho). Os blocos do Geraldo
Santana, das Virgens, Estoura Balão e Império de Tramandai animam o Carnaval
do Rua organizado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Carnaval de Osório

O Carnaval de Rua de Osório será realizado no dia 02 de fevereiro na Rua
Costa Gama e iniciará às 22 horas. Desfilam os blocos: Associação Medianeira,
Fora da Gaiola, Supimpas, Da Tribo, Tô Ninja, Boca de Agito, Chalaça, Lokos de
Bira, Inocentes, Só Alegria, Os Intrusos, Eternamente Patrô, CCBC Turma Swat
e Artistas. Depois tem som mecânico. O carnaval de Atlântida Sul acontece nos
dias 02, 03 e 04 de fevereiro. A promoção é da Prefeitura Municipal de Osório
através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Canto Missioneiro

A Prefeitura de Santo Ângelo vai realizar através da Gente Gaúcha Produções
o 1° Festival Canto Missioneiro da Música Nativa, de 27 a 30 de março de 2008.
Vão-se classificar dez canções locais e dezesseis estaduais. A etapa local será
no dia 27quando quatro músicas são selecionadas para a final do dia 30 de
março. O prazo para as inscrições encerra no dia 27 de fevereiro de 2008.

Dificuldades

Mesmo habilitadas pela LIC, está havendo muitos atrasos nos depósitos das
parcelas de patrocínio. O que provoca dificuldades para os eventos financiados
através dessa lei de incentivo. O RG Canta os Açores se obriga a retardar
novamente a sua realização. Dia 21 de fevereiro em Capão da Canoa. O Evento
contará com a presença das senhoras Governadora e Secretária de Cultura do
Estado, além de autoridades do governo açoriano.

