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FUTURO

Pensemos. É impressionante como
pessoas se “preocupam” com isto ou
aquilo, como se fossem os donos da
verdade ou que se acham mais
“competentes” ao destilarem seus
venenos para atingirem outros, como se
fossem imunes as lambanças provocadas
pelo ranço ou pelo ódio. Para não ofender,
pois o correto seria incompetência ou que
é pior a inveja por não ser qualificado ele
próprio para fazer. Neste período eleitoral
sempre aparecem aqueles que têm
solução para todos os problemas
pontuais, mas não admitem que em
passado recente administraram os
mesmos males. Uns dizem que não
faltam recursos, mas não admite
competência para consegui-los, o que
nos leva a pensar que foram obtidos
através da “sorte grande”. Cada
administrador fez o que podia, portanto
não entendo porque não admitir
competência para a atual e, quem sabe,
futura administração? Acidentes
acontecem, problemas ocorrem e tenho
certeza, a solução nem sempre é
imediata, pois, pode haver esgotamento
orçamentário e sempre deve haver um
processo licitatório, fatos não
comentados pelos “competentes”,
demonstrando assim que querem
tumultuar pois não acredito que
desconheçam os trâmites burocráticos
da administração pública. Não acreditem
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em falácias ou em promessas como:
trazer indústrias e empregos
imediatamente, pois deve haver a vontade
dos empreendedores particulares,
cabendo a administração pública fazer
políticas para atraí-los através de infraestrutura como, por exemplo,
asfaltamentos,
escolas
profissionalizantes, hospital com
resolutividade, locais apropriados e outros
benefícios, como hoje já ocorre em
Osório. Pensem bem: Osório já está
pronto
para
alcançar
mais
desenvolvimento, o que está faltando é o
empresário decidir em investir no
município, entretanto a campanha
eleitoral é um fórum de debates sobre o
que acontecerá no futuro.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os eleitores que de
uma ou outra forma estão engajados na
campanha política, apoiando este ou
aquele.

EPÍLOGO

+ A solução está nas críticas ou no
fazer?
+ O fazer acontece logo ou em seguida.
+ As metas são avaliadas pelo
planejamento
+ O planejamento acolhe a vontade
popular.

Um forte abraço e até a próxima...

Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Adolescer

Osório terá uma oportunidade única de assistir um grande espetáculo teatral
amanhã, na Noite Cultural do XII Fórum Internacional de Educação. Há sete
anos em cartaz, a peça Adolescer acompanha a transformação e a realidade dos
adolescentes de hoje. O texto reflete sobre valores de ética e comportamento,
abordando assuntos polêmicos e corriqueiros na vida dos adolescentes de hoje
sem moralismo. O ritmo do espetáculo é eletrizante e envolvente. É um espetáculo
para pais e filhos assistirem juntos! Adolescer faz sucesso entre a galera e vem
lotando os teatros por onde passa, pois foi o espetáculo que mais levou escolas e
adolescentes ao teatro nos últimos cinco anos. Segundo o músico, ator e diretor
teatral, Paulo Gaiger, “Adolescer, de um modo ao mesmo tempo brilhante e
simples, propõe o avesso do avesso, isto é, um caminho para se refletir e pensar
a adolescência com respeito e dignidade. Um bom prato para os cursos de psicologia
e para pais, adolescentes e escolas secundárias caretas e àqueles que se propõem
a repensar o mundo e o ser humano.”

Elenco e produção

A Cia Déjà-vu que realiza a peça
teatral Adolescer apresenta em sua
ficha técnica a seguinte equipe: no
elenco, Jeferson Cabral, Thainá
Gallo, Yheuriet Kalil, Luana
Valada, Thiago Prade, William
Molina, Bibi Rositto, Drayson
Menezes, Rafael Régoli, Vivian
Salva, Allineh Moura e Letícia
Kleemann. No roteiro, trilha sonora
pesquisada, direção e produção
Vanja Ca Michel; supervisão de José
Outeiral; as coreografias são de
Malu Kroeff; operação de luz e assistente de produção, Moa Junior e operação
de som, Rogério Câmara. A Cia Déjà-vu é de Porto Alegre. (fonte e foto: site
Adolescernet).

Moenda

Por solicitação de Carmem Monteiro, presidente da Moenda, sou o autor do
texto que homenageia dois grandes nomes do Movimento Nativista do Rio Grande
do Sul que nos deixaram no ano passado: o radialista Paulo Deniz, um dos mais
importantes divulgadores da música feita em nosso estado (Rádios Guaíba e
Gaúcha); e Hércules Grecco, importante compositor letrista e pesquisador com
participação na maioria dos festivais nativistas. O texto fará parte do livreto da
programação e das letras das músicas participantes na Moenda que acontece
nos dias 15, 16 e 17 de agosto com apresentação de Simone Hasslan e Adriana
Marques com a “Rádio Moenda” e shows de Claus e Vanessa, Fausto Prado
e A Casas das Asas e Vitor Ramil + Marcos Suzano.

AABB, a canção

Já está gravada a nova música
símbolo do Programa AABBComunidade, composta por Paulo Cézar
Oliveira (PC), Paulo de Campos e Mário
Tressoldi, e doada ao programa de
Osório. Num clima descontraído e feliz
estiveram no estúdio de Mário Tressoldi
e Rimadiscos, as crianças, professores
e monitoras do projeto tocando flautas e
cantando para fazer o registro fonográfico
da música que faz parte das
comemorações dos dez anos do
Programa em Osório. A gravação foi
realizada graças ao apoio cultural das
Lojas Nilza. O lançamento oficial da nova
música símbolo será no dia 19 de agosto,
no plenário da Câmara de Vereadores
junto a outras atividades relativas à data.

Baguta Bistrô

Hoje tem a banda D’Jah com reggae e pop; amanhã a Música Popular Brasileira
com Carlos Alberto e sábado Old Friends (Eduardo Freitas, Adib, James e
Manga,) com o rock dos anos 60,70 e 80. O Baguta Bistrô fica no Largo dos
Estudantes, no centro de Osório.

