QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2008

VOTAR CERTO

Pensemos. Existem pessoas que
não aceitam falar de política partidária,
como se fosse crime ser político. É verdade
que existe “crime político” e políticos que
se acham superiores as leis que eles
mesmos criaram ou votaram. Estes políticos
são verdadeiramente uns cânceres, pois
estão terminando com o que existe de belo
na política, ou seja, o embate democrático,
por estarem envolvidos em maracutaias
que envergonham até os profissionais do
crime. Nas eleições municipais, pela
proximidade dos votantes, a seleção ocorre
naturalmente, embora existam os
enganadores profissionais. Eleitor, não
acredite em promessas e não venda seu
voto por rancho, remédio, conta de luz e
água, pois quem hoje compra, amanhã
estará vendendo sua dignidade, como
ocorreu na última eleição. Outro ponto
importante é escolher seu candidato com
raízes profundas na ideologia do seu
partido visando não desperdiçar o voto em
traidor. Aqui em Osório muitos traíram e
não mais se elegeram. Tenho certeza que
você eleitor conhece mais de um, por isso
tenha muito cuidado para votar certo.

FATO

Sinceramente, sinto vergonha de
ter visto na televisão e ter lido nos jornais
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TRANSFLOR

locais fatos como o desvio de 40 toneladas
de frango da merenda escolar em campanha
passada e não apuração do responsável
pelo fato.

SERVIÇO

Também me envergonho de fatos
ocorridos em Osório, em especial o
desaparecimento de um caminhão que
prestava serviço.

ENVERGONHADO

Gastos altíssimos sem licitação e
outros procedimentos ali no norte também
me deixa envergonhado.

ENTENDIDO

Tudo isto aconteceu nas nossas
barbas e um amigo, muito crítico, parece
não ter entendido.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os políticos que
não se enquadram no que escrevi e que
fazem política séria e construtiva.
Um forte abraço e até a próxima...
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Sarau de poesias e Show de aniversário

Depois de uma longa pausa está de volta o Sarau de Poesias no Bar do
Guego, dia 17/04, às 22 horas. Nesta edição não só poesias, mas algumas
participações no estilo “banquinho-violão”. Poesias de escritores locais, bom papo,
boa música, amigos - uma alternativa diferente em Osório. A idealização e
organização é de Marcelo Ribeiro, “o Kodorna”. E, no sábado, dia 19 as bandas
Hungry!, Anacoluto e Teto farão um grande show coletivo para comemorar o
aniversário do bar. Uma data especial para os muitos e muitos freqüentadores e
fãs do Bar do Guego.

Miltinho

Afastado por algum tempo da noite osoriense, o Baguta Bistrô traz de volta
somente hoje, o violonista e cantor de MPB Miltinho; e no sábado, rock and roll
acústico com Paulo André e amigos.

Enquanto isso, no Bar do Largo

Este é o lugar onde todo mundo está. Com muita música ao vivo, de quinta a
domingo, o Bar do Largo está sempre bombando. Hoje, Mania de Pagode;
amanhã, Banda D’Jah e Marcos Acústico; sábado também, uma banda em
cada ambiente: Utilidade Pública e Banana Joe; e no domingo, Pagode Sem
Stress. O Bar do Largo já anuncia para o dia 30 (véspera de feriado) a Banda
Maquinados de Venâncio Aires. Essa banda já ganhou destaque com matéria
especial no Patrola da RBSTV e tem suas músicas rodando no programa Cafezinho
da Rádio Atlântida FM.

Encontro de família

Nos dias 19 e 20 de abril teremos o
primeiro (re)encontro da família Campos no
Sobrado Açoriano (que tem até salão de
baile) da Coxilha dos Campos (vila da
família) no interior de Canguçú, a 60 km de
Pelotas. Além dos familiares aqui do sul,
virá gente de vários lugares do Brasil: Rio,
Paraná, DF, Santa Catarina, Mato Grosso;
e até uma prima da Inglaterra. O
interessante é que de aproximadamente 150 pessoas, 80% são músicos. Muitos
com formação superior em música, bacharéis em instrumentos, canto e maestros,
outros tantos cantores de corais, muitos guitarristas, tecladistas e pianistas,
vários violonistas e bastantes “curiosos metidos a músicos” também. Eruditos,
sambistas, roqueiros e jazzistas, todos juntos. Serão dois dias de pura alegria,
musicalidade, abraços, beijos e confraternização.

Doação

Semana passada as crianças do Programa
AABB-Comunidade receberam a visita de diretores
e funcionários da CAPRI Industrial Ltda que
conheceram todas as atividades realizadas dentro
do projeto que é uma parceria do Banco do Brasil
e da Prefeitura Municipal de Osório. Aproveitaram
para fazer a entrega da doação de trezentos
cilindros e seis sacos de resíduos de linhas que
servirão para os trabalhos artesanais e de artesplásticas elaborados pelas crianças que estão
muito contentes e agradecidas pro esse gesto da
Capri.

Nova música para a AABB-Comunidade

O percussionista, compositor e poeta Paulo César
Oliveira o PC, aceitou com satisfação e desprendimento
- que lhe é peculiar - o nosso convite para criar uma letra
para a nova música símbolo do Programa AABBComunidade. Esse trabalho, em parceria, será
apresentado pela primeira vez em agosto, no aniversário
de dez anos do programa aqui em Osório. E depois, a
exemplo do que já se pretendera e tentara há alguns
anos atrás, talvez possamos doar essa composição para
o programa a nível nacional. Obrigado e parabéns ao PC
pela disponibilidade e consciência cidadã

Piamolini esteve no Brasil

O tecladista Rafael Piamolini, ex-aluno da Rima, que
vive a cinco anos na Inglaterra e faz parte da banda Super
Smilir de Londres, esteve por aqui durante quinze dias e
aproveitou para visitar as novas instalações da sua exescola de música. Agora, de volta ao Reino Unido, ele
participa dos trabalhos finais de gravação do DVD da Banda
que será lançado internacionalmente pela BBC de Londres.

