QUINTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2008

PROGRESSO

Pensemos. A população começa
entender o lado positivo da campanha
eleitoral, pois o confronto de idéias sobre
administração pública, programas e
projetos de governo são os ingredientes
utilizados para beneficiar a todos. O
negativo que percebo é que alguns
candidatos vêm agindo como se fossem
os donos da verdade, pois temem as
ações concretas da atual administração
afirmando que estão utilizando a máquina
pública. Particularmente não concordo,
em se considerando que tais atos têm
como alvo, ações típicas de governo em
áreas essenciais à população mesmo que
sejam asfaltamentos, posto de saúde,
esgoto, escola nova e outras menores,
mas importantes para a elevação da auto
- estima dos munícipes. É lamentável que
falem de problemas pontuais que serão
sanados com o passar do tempo, tais
como: iluminação deficiente, bueiros
quebrados ou entupidos, buracos nos
calçamentos e outros e se esquecem de
lembrar as mais de 150 ruas asfaltadas
ou em fase de execução, asfalto e
iluminação pública na subida do Morro
da Borússia, reabertura de escolas,
ampliação no atendimento à saúde,
construção de 136 moradias, Hospital
Regional e Escola Técnica, estes últimos
em pleno andamento. O povo sabe que
mudar perspectiva de desenvolvimento
(como pólo industrial) com base no que
já foi feito e no que está planejado ou em
execução, pode ser o início da
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TRANSFLOR

estagnação do progresso.

ESCOLA TÉCNICA

Melhorando a qualificação da mão-deobra, empregos é que vão faltar. Exemplo:
inúmeros operários vêm de outros
municípios para trabalhar na Beira Rio.
Aguardem a Escola Técnica.

HOSPITAL REGIONAL

Quantos doentes e necessitados para
fazerem exames complexos se
deslocam, diariamente, para Porto
Alegre. Aguardem o Hospital Regional.

ELEIÇÕES

No fundo os eleitores já escolheram
seus candidatos. Aguardem os resultados
das eleições.

POVO

Para melhorar ainda mais, é preciso
a participação efetiva do povo.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os artífices do
processo eleitoral que são os candidatos,
tanto na eleição proporcional, como na
majoritária.

EPÍLOGO

+ Para criticar é necessário participar.
+ Para participar é necessário haver
adesão.
+ Para haver adesão é necessário
trabalhar.

Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Dois grupos de Osório farão parte
de coletânea nacional.

Adriana Sperandir e Cia A3 e Paulinho
DiCasa e Mário DuLeodato da Tribo
Maçambiqueira, confirmaram a sua
participação no CD Festivais do BrasilVolume 5, produzido por Sérgio Augusto da
S A Multimídia de São Paulo, que mantém o
maior portal do Brasil especializado em
festivais de música popular brasileira:
www.festivaisdobrasil.com.br . A coletânea tem
sido de grande valia, pois cumpre a função de
dar uma maior visibilidade, junto à imprensa
especializada nacional e junto aos produtores e diretores de eventos culturais,
aos artistas brasileiros que - fora da grande mídia - fazem música de qualidade,
participando desse movimento em festivais de todo o país. A prova disso é que o
empreendimento já tem lançados quatro volumes, com vinte músicas em cada
um. O CD Festivais do Brasil - Volume 5, tem lançamento previsto para março
de 2009.

Cantadores e Petrobras

Foi oficializada sexta-feira, através de
assinaturas do contrato, a parceria dos
Cantadores do Litoral com a Petrobras que
patrocina o primeiro CD do grupo. O músico e
compositor Cássio Ricardo, diretor da Central
Rima de Produções Culturais e ArteEducação, esteve na Transpetro em reunião
com o Sr. Paulo Norberto, diretor de
Comunicação Institucional da Transpetro,
e Paulo de Campos, produtor artístico do
Grupo Cantadores do Litoral formalizando a parceria. Paulo Norberto enfatizou
a importância do investimento da sua empresa num produto de grande valor cultural
e de registro das manifestações de matizes afro-açorianas vigentes na região do
Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O CD Cantadores do Litoral – Um Brasil
Afro-Açoriano está em fase de gravação no estúdio de Mário Tressoldi e
Rimadiscos em Tramandaí/RS. Tem previsão de lançamento e divulgação junto à
imprensa nos primeiros meses do ano de 2009. A Petrobras e o grupo Cantadores
do Litoral estão elaborando um plano de divulgação do CD, através de shows e
turnês para o verão e para todo o ano que vem. (Foto: Carla Petry-Petrobras)

7º Sarau de poesias

Na próxima sexta, dia 12, acontece mais um Sarau de Poesias no Bar do
Guego, será o sétimo encontro de poetas, aspirantes e simpatizantes. Leve
suas poesias e participe deste evento cultural idealizado por Marcelo Ribeiro (o
Kodorna) que já tem sucesso garantido e confirmado por suas seis edições
anteriores.

IV Simpósio e II Mostra Multicultural

A nova data do IV Simpósio de História e Cultura Negra e II Mostra Multicultural:
12,13 e 14 de novembro de 2008. Os eventos são promovidos pelo curso de
História da FACOS e têm como um de seus patrocinadores a Petrobras. Mário
Tressoldi e eu, que no ano passado apresentamos a Comunicação Influência
dos ritmos afro na música litorânea, fomos convidados a também participarmos
neste IV Simpósio com uma oficina sobre o mesmo tema.

Marcela e Mário

No meio de muitos, shows, festivais,
gravações, aulas de Técnica Vocal, Harmonia
Funcional e Violão na Rima, ensaios e
apresentações de invernadas artísticas, criação
de jingles políticos, palestras sobre Harmonia
Funcional Aplicada à Música Regional, fez-se um
tempinho para que Marcela e Mário Tressoldi
casem no sábado dia 6, em Tramandaí. Muitos
músicos amigos entre os testemunhas e
convidados. A festa, claro, só podia ser no CTG João Sobrinho na Tapera dos
Quadros. Que Marcela e Mário sejam muito felizes é o que todos nós desejamos.

Expointer

Hoje, às 15h30min tem show dos Cantadores do Litoral no Palco Principal de
Shows na Quadra 6 da Expointer. Ventre Livre, Cantador do Litoral, Tropeiros do
Divino, Mar de Saudade, Aporte, Galpão Açoriano, Um Terno pela Paz, Um Canto
à Terra são algumas das músicas a serem apresentadas pelo grupo.

