QUINTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2008

DEMOCRACIA

Pensemos. No próximo dia 6/7/08
começa a propaganda eleitoral, na forma
prevista na legislação específica, inclusive
com a realização de comícios utilizando
aparelhagem de sonorização fixa das 8
horas às 24 horas e das 8 às 22 altofalantes ou amplificadores de som nas
suas sedes ou veículos. Encerrando-se em
2/10/08, o prazo para propaganda política
mediante comício, reuniões públicas e
debates e em 4/10/08, a promoção de
carreatas e distribuição de material de
propaganda política, para as eleições
majoritária e proporcional. Neste período
os candidatos, partidos políticos e as
coligações devem ter muito cuidado, pois
a legislação e as normatizações devem
ser cumpridas e são duríssimas quanto a
não observância do que nelas constam. A
legislação existe para que seja mantida a
igualdade e para que impere a
democracia.

VOLUNTÁRIO

Ser mesário é um ato de cidadania.
Seja um mesário voluntário. Para tanto,
entre em contato com o Cartório Eleitoral
de sua cidade e seja um voluntário.

MUNICÍPIOS

Os mesários prestam um serviço de
grande importância para o processo
democrático, pois compõem as mesas
receptoras de votos, onde os eleitores
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TRANSFLOR

decidirão o futuro dos municípios.

MESÁRIO

Todo eleitor, maior de 18 anos, em
situação regular com a Justiça Eleitoral
pode ser mesário.

ELEIÇÕES

Os mesários serão nomeados pelo
Juiz Eleitoral e convocados até 60 dias
antes das eleições.

JUSTIÇA ELEITORAL

Os
mesários
receberão
correspondência com instruções, local e
horário para se apresentarem à Justiça
Eleitoral.

VANTAGENS

O mesário, além do convívio social
proporcionado pela atividade, terá dois
dias de folga, vale-alimentação no dia da
eleição e receberá um atestado de
serviços prestados à Justiça Eleitoral. Isto
são as vantagens.

EPÍLOGO

+ Mais informações: www.tre-rs.gov.br
e no Cartório Eleitoral de sua cidade.
+ Exerça a cidadania sendo um
mesário.

Um forte abraço e até a próxima...
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O açoriano Luis Bettencourt já confirmou sua
participação no CD dos Cantadores
Grande músico, compositor e produtor
cultural da Ilha Terceira, do Arquipélago dos
Açores, Luis Bettencourt, amigo de Ivo Ladislau
e Carlos Catuípe e também nosso, pois já esteve
no palco junto com os Cantadores do Litoral em 2005, no show da primeira edição do festival
“O Rio Grande Canta os Açores” - confirmou,
que participará do disco dos Cantadores como
um dos violonistas e ou guitarristas executantes
do maçambique instrumental, Serra Geral. Luis
Bettencourt é autor, junto com seu irmão, Nuno
Bettencourt, da música munidiamente
conhecida More Than Words da banda americana
Extreme. O CD do Grupo Cantadores do Litoral já está sendo gravado e tem
lançamento previsto para outubro, com patrocínio da Petrobras.

Osoriense compôs uma valsa em 1946

Idalino Freitas era pai Elza Freitas
de Oliveira e avô de Yara Conceição
Jaques de Souza. Quando esta tinha
um ano foi homenageada com uma
valsa, composta por Idalino Freitas,
que ganhou o seu próprio nome.
Agora, por solicitação de Yara,
produzimos a gravação no Estúdio
Fazenda, com Celso Barrufi Júnior ao
piano, transformando o que eram
apenas figuras musicais escritas
numa partitura em belos sons de
piano. A primeira audição aconteceu
em reunião de família em Canoas,
num almoço comemorativo ao
aniversário de 90 anos do filho do autor ( e tio de Yara) Ernani F. de Freitas.
Segundo informações, existem outras obras do mesmo autor em poder de vários
membros da família. Por sua grande importância, pretende-se, aos poucos e na
medida do possível, recuperar toda a obra desse compositor osoriense.

Festa do Peixe

Muitas atrações para todos os gostos na em termos de shows na Festa do
Peixe: sábado dia 5, Banda Só de Presença e depois Jorge Aragão; domingo dia
6, Léo Fozzy e Banda; quarta dia 9, Vinicius e Matheus; sábado 12, Banda Bem
Brazil e depois Falamansa; quinta 17 – Sublimensagem e depois Lourdes Rodrigues
e Banda; sábado 19, Fafa de Belém e no encerramento domingo dia 22 , Grupo
Chão de Areia.

Enquanto isso, no Bar do Largo

Na programação desta semana tem Só de Presença na quinta-feira; na sexta
tem Marcos Acústico com entrada free e promoção; sábado com Serginho Sá e
banda e no palco Banana Joe. Toda a semana o Bar do Largo recebe os visitantes
de fora de Osório com a entrada free. Esta semana as cidades escolhidas são
Tramandaí e Imbé.

Rima

Com aulas de Prática e Técnica Instrumental, Linguagem e Estrutura Musical,
Harmonia Gradual e Harmonia Funcional nos turnos da manhã, tarde e noite, a
Academia de Musica Rima-Aperfeiçoamento já atua no ensino fundamental de
música há dezenove anos aqui no Litoral Norte. Com professores de nível superior
e monitores preparados pela própria academia, tem formado os melhores e mais
capacitados músicos, instrumentistas e vocalistas que estão em atividade em
todo o estado, país e até no exterior. Agora, em sede própria, na Avenida Jorge
Dariva, 600, a Rima empenha-se em oferecer ainda uma maior qualidade de ensino
para essa nova geração de músicos e artistas litorâneos que vem surgido nos
últimos tempos. Seu principal slogan continua cada vez mais atual e eficaz:
“Rima, o único ensino musical de verdade no Litoral Norte”. As matrículas estão
abertas. Informações pelo telefone 51 3663 6145.

