QUINTA- FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008

TRABALHO

Pensemos. Como é fácil falar ou
escrever que isto ou aquilo pode
acontecer agora, baseado no que
aconteceu no passado, principalmente
quanto for negativo. Para combater o
desejo, de alguns, de que ocorra uma
derrota é preciso que os lembrados
redobrem o trabalho administrativo e em
especial o político. Neste período de
pré campanha qualquer iniciativa pode
ser uma ferramenta para aqueles
sequiosos de vingança. Para
neutralizar o efeito avassalador é
preciso estar atento para as
determinações do partido e se informar
sobre o que foi feito e sobre o que será
realizado, buscando os informes reais
para ter argumento consistente no
sentido de derrubar inverdades. Não
agindo dessa maneira, ao invés de
apagar o fogo, estará colocando mais
material inflamável que pode até
explodir. Os adversários políticos
tornam-se especialistas em “criar
cargos” para justificarem o que poderão
fazer. Para não alimentar a criação de
casos é preciso ser mais esperto e ter
mais capacidade, pois os adversários
querem botar fogo no circo, não pela
beleza do mesmo, mas pelos estragos
que a pirotecnia pode causar. A solução
para o problema passa por uma
agregação de valores e pela união dos
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companheiros em torno dos ideais e das
idéias do pré-candidato ao cargo de
prefeito ou de vereador. Isto é o exercício
pleno da cidadania e para haver
desenvolvimento da democracia é preciso
ter habilidade suficiente para não fugir do
debate. Para vencer, como vimos, é
preciso muito trabalho.

GRUPO

Nada se consegue sozinho. É preciso
que outros ajudem e que tenham
aderência ao propósito do grupo.

VITORIOSO

O trabalho em grupo é fundamental,
mas não se esqueçam da importância
do trabalho individual para que o conjunto
seja vitorioso.

PREFEITO

A administração municipal vem
realizando um magnífico trabalho em
benefício dos munícipes, o que me leva
a jogar que o Doutor Romildo Bolzan
Júnior, do PDT, continuará como prefeito.

HOMENAGEM

Hoje homenageio as pessoas que
começam a se agregar com aquelas que
acreditam e trabalham pela vitória do seu
partido.

Um forte abraço e até a próxima...
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Os shows do Rodeio

Ao contrário do que vinha acontecendo ultimamente, shows de vários gêneros
estão programados para o Rodeio Crioulo de Osório que acontece no final deste
mês: No Anfiteatro do Parque Jorge Dariva, na quarta-feira , dia 28 de maio a partir
das 21 horas - Roll Over e depois Nenhum de Nós; quinta-feira, 29, 22h -Bonde do
Forró; sexta-feira, 30, 21h - Flávio Hanssen, Raul Quiroga e Luiz Marenco e sábado,
31,21h – Loreno Santos, Índio Rufino e Neto e Ernesto Fagundes.

Bailes no centrinho

Já, na área de alimentação, onde realmente circula todo o público do Rodeio
terá baile na quinta – João Luiz Correa, na sexta, Balada Fandangueira e no
sábado, Julian e Juliano e Só Vanerão.

No Bar do Largo

O fim de semana foi agitado no Bar do
Largo com os shows das Bandas D’Jah e
Índio e a Tribo (intregrantes da Banda
Solarize). Sempre de quarta a domingo o
Bar o Largo é o ponto de encontro dos jovens
de Osório. O Bar que surgiu a pouco mais
de um ano, vem se consolidando como o
melhor da cidade. Com dois ambientes e
com duas bandas nas sextas e sábados, o
Bar do Largo tem sempre a sua lotação
garantida por muita gente bonita.

Baguta Bistrô

Nesta sexta tem o tecladista Carlos Alberto cantando a boa Música Popular
Brasileira e no sábado Paulo André e Banda fazem o legítimo Rock and Roll
dos anos setenta e oitenta no Baguta Bistrô que fica no Largo dos Estudantes.

Marco Araújo

Compositor litorâneo, da
cidade de Rio Grande,
participante de várias edições da
Tafona e da Moenda da Canção,
Marco Araújo, radicado em
Porto Alegre há muitos anos, está
lançando o Mar de Dentro com
suas composições de inspiração
e pesquisa nos Litorais do Sul e
do Norte do RS, : “Retratando o
trabalho do compositor e
intérprete o CD Mar de Dentro.
Além de resgatar sua obra,
sintetiza o universo poético/
musical de um criador atento e preocupado com as coisas de seu tempo. Acústico
e com grande variedade rítmica, o CD reporta vários momentos de sua carreira.
Além do auto-retrato Reverso, homenageia Porto Alegre nas faixas Periferia e
Cabelos de Oxum, apresenta o litoral norte em Boi Beira-mar e Olarai do Benedito,
o Litoral Sul em Mar de Dentro e Arambaré, a ecologia em Muitos Anos Depois.
Consagra a terra e o amor em Contos de Segredo e Vento e Afeto, saúda a
amizade em Velhos Amigos e Sinceridade e nos traz o lúdico em Pandorga e
Lembrança Livradeira. Com arranjos pertinentes e elaborados, revela, além da
poesia, uma total preocupação com a cultura e a educação de sua gente. Um
todo de esperança, consciência e brasilidade.” Este é o bom texto de apresentação
do disco no seu site www.marcoaraujo.com

TVE

O programa temático sobre a Festa do
Divino será gravado dia 4 de junho nos
estúdios da TV Educativa do Estado do
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sob
o titulo de Cantadores do Litoral na
Folias do Divino, o programa especial a convite dos Cantadores - terá a
participação de Enzo y Rodrigo e do
Grupo de Folias do Divino de Osório, ainda
a serem confirmadas.

