QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2008

OSÓRIO

Pensemos. Enganam-se aqueles
que pensam que o PDT está “deitado
eternamente em berço esplêndido”,
como também aqueles que imaginam
que a eleição já está ganha. Se fosse
tão fácil não haveria eleição e sim a
indicação do supostamente mais
competente. É verdade que o PDT em
3 anos ficou apenas acompanhando as
realizações concretas e necessárias
feitas pela administração Romildo
Bolzan Júnior e Kalú em benefício da
coletividade. Pela inércia de alguns
companheiros e pela esperteza da
oposição, ouve-se comentários que
nada foi feito, etc. e tal, entretanto não
comprovam e até mesmo faltam com a
verdade.A maior maldade é dizerem que
isto faz parte da democracia. Falam mal
e querem ensinar o prefeito de Osório a
governar, mas não aceitam as críticas
do passado dizendo o que importa é o
agora. Não falarei então do que já foi
feito em 3 anos, apenas vou enumerar
o que vem pela frente: o paradouro do
Morro da Borússia que já está em fase
de licitação e contratação: o entorno da
Lagoa do Marcelino, no Porto Lacustre,
já tem recursos financeiros e
orçamentários e o projeto já está pronto;
o asfaltamento de ruas, são mais de
40, já está na fase de licitação e o início
previsto para breve; casas populares
para mais de 120 famílias já
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selecionadas, contam com recursos
orçamentários e financeiros: o
esgotamento sanitário já está em
andamento, pois os canos já estão
armazenados em propriedades da
CORSAN: a Escola Técnica Federal já
está em fase de implantação; o posto
de saúde central terá o andamento em
breve e sua conclusão é prevista para
os próximos meses; a nova escola
Osvaldo Amaral em breve será concluída
e inaugurada e a maior conquista são
os oito milhões de reais que já estão
empenhados no Governo Federal para a
construção de um Hospital Regional em
Osório e muitas obras menores, mas
importantes para a população. Um
canteirão de obras, como viram, será
feito no Município de Osório.

PDT

Está na hora dos pedetistas
mostrarem a cara. O início está na
inauguração do Diretório Municipal no
antigo Bar Flay. É assim que conheço o
aguerrido PDT.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os vereadores,
tanto da oposição, como da situação pelo
brilhante trabalho legislativo, apesar de
ser um ano eleitoral.
Um forte abraço e até a próxima...
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Rendeira vence o 12º Canto da Lagoa

A música de Adriano Sperandir
(de Osório) com letra de Ivan Therra
(de Cidreira) foi a grande vencedora
do festival que teve sua final
encerrada às três horas da
madrugada de hoje. Adriana
Sperandir foi considerada a Melhor
Intérprete e a Cia A3 também levou
o prêmio de Melhor Arranjo (Cristian
e Adriano Sperandir). De outubro
até agora, “só deu eles!” Ganharam todos os festivais que participaram.
Confirmando a hegemonia e a competência dos músicos litorâneos, Loma, Lúcio
Pereira e Grupo Chão de Areia ficarm em Segundo Lugar com a música Paixão
de viola e tambor de Chico Saga (de Tramandaí), com arranjos e direção musical
de Mário Tressoldi. A dupla de compositores de Tramandaí, teve mais duas
músicas entre as oito finalistas no Festival de nível nacional promovido por
Encantado.

50% ou mais, sempre

Em Encantado, no 12º Canto da Lagoa, das setecentas músicas inscritas
classificaram-se dezesseis na Fase Nacional. Destas, oito eram da região Litoral
Norte (50%): três de Tramandaí, três de Santo Antônio da Patrulha, uma de
Osório e Cidreira, e uma de Capão da Canoa. Após a apresentação das dezesseis,
somente oito classificaram-se, entre elas cinco do Litoral Norte (62,5%): as três
de Tramandaí, a de Osório e Cidreira e a de Capão da Canoa. Na premiação o
Litoral Norte obteve a metade dos troféus e, sem dúvida, os mais importantes:
Primeiro Lugar, Melhor Arranjo e Melhor Intérprete para Osório e Cidreira (Adriano
Sperandir e Ivan Therra, Adriana Sperandir e Cia A3), Segundo Lugar para
Tramandaí (Chico Saga e Grupo Chão de Areia, com Loma e Lúcio Pereira). Os
outros prêmios foram: Terceiro Lugar para Lajeado, Melhor Grupo e Melhor
Instrumentista para Porto Alegre (Texo Cabral) e Música Mais Popular para
Encantado.

Movimento único de músicos litorâneos

No sábado, antes da final, um dos músicos relatava que a organização, a
infra-estrutura e a recepção eram impecáveis em Encantado, e que a união e a
alegria dos integrantes dos grupos que representavam o Movimento Cultural do
Litoral Norte do RS eram muito grande: “- Estamos indo em clima de festa
mesmo. Pode dizer aí que estamos num “climão do litoral” aqui! Todo mundo
junto, curtindo um euforia só, que se uma das nossas músicas ganhar algo,
todo mundo festeja igual! União total!!!"

Transmissão

Eram mais de dez rádios, entre elas a Rádios Independência e Tropical FM,
Rádios Encanto AM e FM, Rádio Gaúcha, Rádio Transamérica, WebRádio ProFM,
muitos jornais e portais e da Internet – festivaisdobrasil.com.br,
cantadoresdolitoral.com.br, site oficial do Canto da Lagoa, site ProRecords e
até a RBSTV fazendo a cobertura do evento. Isso fez com que a atenção do país
se voltasse para Encantado. Assim o município foi amplamente divulgado e
lembrado por muitos e muitos.

Shows

Também os grandes e bons shows elevaram ainda mais a qualidade do
Festival. Estiveram em Encantado mostrando seus espetáculos a Banda Sou
Brazuca, Chimarruts, Banda Brilha Som, Luauê, Banda Studio, Anjos do Hanngar,
e dupla Ataíde e Alexandre e ainda belíssimos shows como a Encenação das
Águas e o Show de luzes e fogos.

Catuípe e banda

Em gravação que não será aberta ao público, Catuípe e Banda estarão
gravando o seu DVD no dia 16 de abril em Porto Alegre. Mas, dez pessoas
poderão ganhar a permissão para participar desse momento. Se você que ser
um dos “sortudos” a garantir o seu lugar
entre os presentes, basta entrar no site
www.kazuca.com.br e participar da
promoção. Enquanto isso, Catuípe e Banda
cumprem a seguinte agenda pelo interior do
estado: no 05/04 em Bento Gonçalves, 19/
04 em Bagé, 03/05 em Cachoeira do Sul,
10/05 em São Jerônimo e 20/05 em Estrela.

