QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2008

ELEIÇÃO

Pensemos. Com a credencial de ser
um trabalhista histórico e de ser um dos
fundadores do PDT, em 1.979, conclamo
os companheiros, amigos e
simpatizantes que cerrem fileira com o
PDT para a reeleição do dinâmico
Prefeito Romildo Bolzan Júnior,
trabalhista de cepa pura e filho do
saudoso Romildo Bolzan. Uma outra
credencial que me orgulho é ter sido o
Presidente Municipal do PDT, em 2.004,
quando do retorno do PDT ao Executivo
Municipal, com Romildo Bolzan Júnior
e Kalu e de ter conseguido a maioria
dos vereadores. Este ano teremos
novamente eleições, por isso é
importante que façam uma análise de
como as coisas estão hoje,
comparando com o passado recente e
coloque no papel os problemas ou
obstáculos de sua ação partidária, mas
seja sincero consigo mesmo. Outro fator
é elevar-se e ter uma postura voltada
para o futuro, ou seja, comece a
imaginar como você gostaria que fosse
sua ação partidária e coloque no papel
as suas expectativas. Se tiver
dificuldades de fazer sozinho, envolva
nessa análise as pessoas que confia,
perguntando o que elas acham, peça
suas opiniões, pois as vezes ficamos
surpresas com a visão dos outros.
Troque idéias com pessoas que já
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TRANSFLOR

superaram a fase em que você se
encontra; abra seus horizontes,
certamente você se sentirá melhor e com
mais força para a batalha diária e,
certamente será uma pessoa vitoriosa e
que levará você e o PDT a continuar
governando o Município. É com trabalho
e planejamento que se ganha eleição.

OSÓRIO

O PDT está formando uma nova linha
de frente, para tanto conta com
valorosos companheiros, amigos e
simpatizantes visando consolidar a
reeleição de Romildo Bolzan Júnior para
continuar
administrando
com
competência o Município de Osório.

PARTIDO

Não exija o que o partido pode fazer
por você e sim o que você pode fazer
pelo partido.

HOMENAGEM

Hoje homenageio o osoriense que
por ventura esteja desgostoso, mas que
acredita na capacidade e competência
do Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do
PDT, e o conduzirá, mais uma vez, ao
comando do Poder Executivo Municipal.
Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:

www. jornalrevisao.com.br

FUNDADO EM 19/10/1988

Santos Sampaio Ed. Jornalística Ltda
CGC 92 236 181/0001-78
Rua Anphilóquio Dias Marques, 114
Osório/RS - 95.520-000
Fone: 3663.1451
e-mail: jornalrevisao@terra.com.br
site: www.jornalrevisao.com.br

DIRETOR PRES.: Antão V. R. Sampaio
DIRETORA GERAL ADM.: Neli N. S. Sampaio CRA/
RS 21508
AUX. ADMINISTRATIVO: Marli Dias Costa
AUX. DE ESCRITÓRIO:Lorraine Danitz Kloeckner
REP ORTAG EM/DI AGRA MAÇÃ O: Ane lize Santo s
Sampaio
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Antão Sampaio RMT
5514
OFFICE-BOY/ASSINATURAS: Márcio Salazar
Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob
número L-A-3, fls. 18

COMPOSIÇÃO A LASER
DIAGRAMAÇÃO COMPUTADORIZADA
INPI - Certificado de Registro de Marca
n° 817545824
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores.
Fotos enviadas à redação não serão devolvidas.
Representante em Porto Alegre: ADJORI
Rua Fernando Machado,653 Cep: 90010-321
adjorirs@terra.com.br

Qualidade
no transporte
urbano de Osório

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

Impressão:

MÍDIA GRÁFICA

ASSINATURAS:

ANUAL: R$80,00
SEMESTRAL: R$ 45,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

Programa AABB-Comunidade terá
sede especial para as suas atividades
Enquanto as crianças do
Programa AABB-Comunidade
brincavam felizes na Praça das
Carretas revitalizada, o Prefeito
Romildo Bolzan Júnior, o Gerente
do Banco do Brasil Abel Monteiro
Rodrigues e o Presidente da
Associação Atlética Banco do
Brasil Gustavo Ribeiro firmavam
um acordo para a construção da
nova sede do Programa, que será
anexada ao ginásio de Esportes já
existente. Com salas especiais
para dança, computação, leitura,
artesanato, música, e ainda
secretaria, cozinha, refeitório,
gabinete odontológico, sanitários e
escovários, o novo prédio servirá
exclusivamente para o programa
e provavelmente terá o início de
sua construção ainda neste ano ou
nos primeiros meses de 2009,
dependendo apenas da conclusão
do projeto por parte do
Departamento de Engenharia da

Secretaria Municipal de Educação
conforme solicitação enviada pela
Coordenadora do Programa AABBComunidade
Kátia
Lessa
Camargo ao Secretário de
Educação Valdionor Aguiar da
Costa.

“Jornalzinho”

Em breve estará circulando o novo Jornal do Programa AABBComunidade com muitas informações, notícias e trabalhos elaborados
pelas próprias crianças a respeito do Programa que completa em agosto
dez anos de atividades em Osório.

Sarau Beatles no Baguta Bistrô

O guitarrista e contrabaixista de
Tramandaí (que faz, junto com Tiago
Goulart, o Sarau Beatles) Marcelo
Astiazara estará se apresentando
sábado, 26, no Baguta Bistrô que fica
no Largo dos Estudantes no centro de
Osório. Antes - na sexta, 26 - também
no Baguta, tem Carlos Alberto
Acústico.

Festa do Peixe

No início do mês de maio - no Balneário de Atlântida Sul (Osório) - tem
a Festa do Peixe Frito com muitos shows e atrações.

Festa do Divino

No sábado, dia 3 de maio, tem Cantadores do Litoral nas Folias do
Divino na noite cultural da Festa do Divino de Osório.

