QUINTA-FEIRA, 06 DE MARÇO 2008

CACIFE

Pensemos. “Eu não quero acreditar”,
tenho lido e escutado ou, ainda: “não é
isto que temos que discutir e sim...”,
evidenciando discordância do que foi
feito. Acredito que além da “boa
intenção”, querem passar um “cachorro”
como fazem nos carteados aqueles que
não tem o melhor jogo. Também é
importante afirmar que dizer é fácil, o
difícil é mostrar concretamente como
era feito no passado e como tivessem
resolvido tudo de maneira correta,
afirmam: “não tiveram competência para
fazer”. É evidente que de tanto falar se
convence que está com a razão, tal
como uma mentira contada inúmeras
vezes, com convicção, passa quase ter
a qualidade de verdade. Muito importante
que diz ter qualidade e não apenas para
provar que é um bom tribuno.
Pessoalmente acredito em suas boas
intenções, pois se não estivesse bom o
que está sendo executado, não
apareceria os “detalhes” disto ou daquilo.
Quem fala em incompetência
certamente tem a maneira legal de fazer
e se não faz é porque falta cacife.

SOLUÇÃO?

Embelezar a cidade com asfalto e
bloquetes, no seu entender, não é tão

importante como distribuir ranchos e
reformar casas. Será isto a solução?

COMPETENTES

Dizer ainda que a assistência social
não existe no atual governo é
menosprezar o excelente trabalho
executado
por
profissionais
competentes.

DITADO POPULAR

Para refletir: “Quem planta vento,
colhe tempestade”, diz o ditado popular.

EMPREENDIMENTO

Como competência não se compra
no armazém da esquina, a convicção
que tenho é que a incompetência será
banida com o fechamento do
empreendimento.

TIRO NO PÉ

Quem atira para todos os lados, sem
estar habilitado, está sujeito a dar um
tiro no pé.

HOMENAGEM

Mais uma vez homenageio o
dinâmico e competente Prefeito Romildo
Bolzan Júnior, do PDT, pelas realizações
concretas acontecidas em Osório.

Um forte abraço e até a próxima...

Mais Miscelânea no Revisão Virtual: www. jornalrevisao.com.br
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24º Reponte de São Lourenço

Neste final de semana tem festival à
beira da Lagoa dos Patos. São Lourenço
do Sul promove o 24º Reponte da Canção
no galpão construído especialmente para
a realização do evento. Aliás, o segundo
galpão, pois o primeiro ficou pequeno
para abrigar todo o público que cresce
ano a ano, em cada Reponte. Nesta
edição o Litoral Norte está representado
pela Banda CIA A3 que numa parceria
Jaime Vaz Brasil e Adriano Sperandir apresenta - com interpretação de Adriana
Sperandir - a décima segunda música da noite de sábado: TAMBORES DE
DANDARA que concorre na linha Livre do festival.

Programação Cultural do Largo dos Estudantes

Enzo y Rodrigo Ao Vivo na Terra dos Ventos, é o nome do DVD da dupla
osoriense que estará sendo gravado amanhã, dia 7, no Largo Sonia Chemale. O
show servirá como uma espécie de “marco de abertura” da Programação Cultural
do Largo dos Estudantes/2008 que terá, a partir de agora, muitas atrações
musicais promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura,
Esportes e Lazer. A idéia do Secretário Gilmar Luz é ter em cada show, um grupo
ou músico já conhecido na cidade apresentando “quase que como um padrinho”
os novos talentos que estão sempre surgindo, principalmente a partir dos festivais
estudantis. Ainda nesta semana será marcada uma reunião com os músicos de
Osório pra definir essa importante atividade artística que se desenvolverá durante
todo o ano.

Os bares do centro

Com a volta às aulas tudo volta ao normal. Aos poucos e em breve já teremos
de novo os bares efervescendo com muita música ao vivo e com muita festa no
centro da cidade.

Bar do Largo

Hoje, quinta, tem o pagode do Só de Presença; amanhã, a Banda Junks;
Sábado, a Banda Djah e Fabinho Camargo; e domingo a Pura Intuição. Lembrando
que até às 23 horas a entrada é livre, após é cobrado um ingresso com direito a
cerveja. Segundo Edinho e Rafael, o objetivo é á qualificação do público que
freqüenta o Bar e para que possam sempre apresentar boa música ao vivo. Depois,
na semana seguinte, o bar vai dar um tempo para algumas reformas. Mas volta
dia 20 de março com tudo! A partir de abril as quartas-feiras serão dedicadas às
novas bandas de Osório e região.

Baguta Bistrô

Neste sábado o Dupla Face
Trio (Manga, James e Adib)
estará no Baguta Bistrô,
mostrando muita MPB, rock rural
e músicas dos anos sessenta,
setenta e oitenta.

E o Bar do Guego?

Optou por não apresentar música ao vivo, pelo menos neste primeiro semestre...
Que pena. Mas, com certeza, o Guego vai repensar.

Rodeio

O 28° Rodeio Crioulo Internacional de Osório, será
realizado no período de 02 a 06 de abril de 2008, no
Parque de Rodeios Jorge Dariva. A programação de
shows já está definida: quarta (02), Oswaldir e Carlos
Magrão; quinta (03), César Oliveira e Rogério Melo;
sexta (04), Luiz Marenco e sábado (05), Neto e Ernesto
Fagundes. O projeto é gerenciado pela Prefeitura
Municipal de Osório em parceria com as entidades
tradicionalistas e a Associação Cultural Sesmaria.

