QUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

PDT

Pensemos. No próximo dia 21/6/08
(sábado), às 18 horas, no Plenário da
Câmara Municipal de Vereadores de
Osório acontecerá a Convenção Municipal
do PDT para escolha dos candidatos a
vereador e sorteio do número
correspondente, a confirmação dos
candidatos a prefeito e vice e a decisão
sobre coligações. Quase dois mil filiados
estão aptos para votar o que evidencia a
grandeza do PDT municipal, que somados
com os coligados atinge um considerável
número de pessoas que estarão
comprometidas com o processo eleitoral.
O PDT e aliados, no meu entender, estão
em condições de permanecerem no
Poder Executivo e a manter a maior
bancada na Câmara de Vereadores, para
tanto é preciso que os companheiros,
simpatizantes e os que acreditam no
progresso trabalhem com afinco dentro
das diretrizes partidárias e em
cumprimento as normas eleitorais. A
campanha eleitoral oficial começa
efetivamente em 6/7/08, entretanto a
presença, dia-a-dia, dos companheiros no
Diretório Municipal do PDT, localizado na
Avenida Jorge Dariva, 912, antigo Bar Fly
é de suma importância para o
planejamento partidário. Sábado, (21/6/
08) é o dia de maior importância para o
Município de Osório, pois estará
acontecendo a partir das 18 horas, na
Câmara de Vereadores a Convenção
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TRANSFLOR

Municipal do PDT.

CONVENÇÃO

Quanto mais filiados do PDT
comparecerem, dia 21/6/08, na Câmara
Municipal, às 18 horas, mais brilhante
será a Convenção.

VOTAR

Os simpatizantes não filiados
também são convidados para
participarem da Convenção, somente não
poderão votar.

PDT

Para votar na Convenção Municipal,
dia 21/6/08, basta ser filiado ao PDT.

COMPROMETIMENTO

O não comparecimento na
Convenção, sem causa justificada, além
de ser notada a sua ausência, evidencia
o não comprometimento.

HOMENAGEM

Pela brilhante administração hoje
homenageio o Prefeito Romildo Bolzan
Júnior, do PDT, pré candidato à reeleição.

EPÍLOGO

+ Demostre seu amor pelo PDT,
comparecendo a Convenção Municipal.
+ Seja um agente político para
continuar sendo um artífice do progresso.

Um forte abraço e até a próxima...
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Mesmo sendo um dos importantes festivais do país, pois recebe participantes
de vários estados brasileiros, a Moenda orgulha-se da cultura local priorizando
em seus objetivos a música feita no litoral do Rio Grande do Sul. Diz o texto do
seu artigo 1º: “A 22ª MOENDA DA CANÇÃO de Santo Antônio da Patrulha é uma
iniciativa da MOENDA – Associação de Cultura e Arte Nativa, com o objetivo de
projetar Santo Antônio da Patrulha e o Rio Grande do Sul, turística e culturalmente
no cenário nacional, divulgando através da música, a cultura e o folclore gaúcho,
com ênfase aos ritmos litorâneos e afro-açorianos do Litoral Norte gaúcho, e
integrando com os costumes de outros estados do país. Integração e troca de
experiências entre músicos, poetas, compositores e intérpretes, com ênfase
aos novos valores, incrementando o talento ao mercado de trabalho, com
premiação aos vencedores da competição e edições em CD e DVD.” A data
limite para o recebimento das inscrições será em 10 de julho e o festival acontece
nos dias 15, 16 e 17 de agosto.

Chico Saga homenageado

Em Limeira/SP numa eliminatória do VI Viola de Todos os Cantos, um dos
maiores festivais de música do Brasil, o músico e compositor gaúcho de
Tramandaí, Chico Saga, foi homenageado como o único compositor brasileiro
que conseguiu se classificar e participar em todas as edições do Viola, festival
promovido pela EPTV (Rede Globo de Televisão) de Minas Gerais e São Paulo.
Chico Saga, na maioria das vezes em parceria com Mário Tressoldi, tem levado,
com o Grupo Chão de Areia, o ritmo da moda de viola gaúcha e da dança do
Catira que foi pesquisado e descoberto por eles no Litoral Norte do Rio Grande
do Sul, mais especificamente no interior do Caraá e Santo Antônio da Patrulha.

Tafona com datas definidas

Em reunião com o Secretário de Desenvolvimento, Cultura, Turismo, Esportes
e Lazer, Edílson Nunes Pires e com a Diretora de Cultura, Mailor Kingeski,
foram tomadas as primeiras providências para a realização da 19ª Tafona da
Canção de Osório. As datas de realização da Etapa Estadual estão definidas:
dias 20, 21 e 22 de novembro. O período de inscrições vai até o dia 29 de agosto,
a triagem acontece nos dias 5 e 6 de setembro e a entrega da fita máster deve
ser efetivada até o dia 3 de outubro.

Volta a Tafoninha

Santos Sampaio Ed. Jornalística Ltda
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A Etapa Litorânea da Tafona que tem por objetivo possibilitar o surgimento de
novos talentos do Litoral Norte, volta a ser realizada. Incentivando jovens músicos
e compositores à pesquisa das culturas de influências afro-açorianas, de outras
etnias aqui aculturadas ou mesmo da lida campeira do gaúcho litorâneo. As
inscrições estão abertas até o dia 8 de agosto; a triagem acontece no dia 9 e a
apresentação das dez músicas selecionadas será no dia 22 de agosto.
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A maior probabilidade é que a Etapa Estadual da Tafona seja realizada no
Largo Sônia Chemale já parcial ou totalmente remodelado e reformado com
cobertura, palco, camarins, banheiros e área para o “bar dos músicos”, enfim
uma boa infra-estrutura para a realização de um grande espetáculo. As outras
opções são o Ginásio da FACOS ou o Ginásio de Esportes Rutílio Kestering, da
Rua da Igreja. Nota: As informações sobre a Tafona têm caráter extra-oficial,
pois até o fechamento desta edição ainda não estavam totalmente confirmadas
oficialmente pela prefeitura de Osório.
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Moenda prioriza a cultura litorânea em seu regulamento
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Local ainda indefinido

Música símbolo

As crianças do Grupo de Flautas do Programa AABB-Comunidade e mais
algumas selecionadas entre as que fazem parte da turma de Iniciação ao Canto
Coral, terão uma experiência impar na segunda quinzena de julho. Estarão em
estúdio gravando a nova música símbolo do programa. Com letra de Paulo Cézar
Oliveira (PC) e música de Paulo de Campos e Mário Tressoldi, as crianças estarão
lançando o CD demo no mês de agosto, durante as comemorações do décimo
ano de atividades do Programa AABB-Comunidade em Osório. Aprenda a letra
da canção AABB-comunidade:

AABB, A CANÇÃO

Já sei onde mora o amor, e perto da felicidade/ e quero poder dar valor às
coisas da minha cidade/ eu tenho muito pra aprender / viver bem e mais, uma
arte / será melhor o amanhecer fazendo cada um, sua parte / canta comigo a
canção que fala de fraternidade / pra AABB, da tua mão, vivendo em
comunidade / eu quero qualidade de vida / cultura, saúde e alegria / roda a
lição aprendida prepara - me a cidadania / sou futuro, sou criança, quero mais,
é ser feliz / neste projeto, esperança: vou melhorar meu pais.

