QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2008

DISCUTIR

Pensemos. Não quero acreditar que
certos políticos, algumas propagandas
eleitorais e pessoas de oposição ainda
tentam provar que a atual administração não
dobrou os serviços, embora as receitas
tenham dobrado. O povo beneficiado com
os serviços de saúde, farmácia, assistência
social, habitação, esportes, cultura, lazer e
educação sabem a verdade, pois
infelizmente não dobrou, pois em alguns
casos cresceu mais de 10 vezes, em
relação as administrações passadas,
inclusive as do PDT. O que tem que se
discutir é o asfaltamento de mais de 150
ruas, inclusive nos distritos e colocação de
bloquetes em zonas nobres e na Vila
Popular, construção de escola e do Posto
de Saúde Central, estes dois últimos em
execução, sendo todas as obras feitas com
recursos próprios. O esgoto, a Escola
Técnica, o Hospital Regional estão sendo
financiados com recursos federais e uma
quantia considerável de contrapartida do
município. Administrações passadas
fecharam escolas e a atual as reabriu.
Gestões passadas fizeram obras como a
Escola 16 de dezembro, a reforma da Praça
da Catedral, a Vila Olímpica, com pequena
contrapartida de município, a Costa Gama
alargada e mais ou menos 8 ruas
asfaltadas, enquanto as administrações
passadas do PDT construíram 14 Postos
de Saúde, construíram a Câmara Municipal
e terminaram as obras da Prefeitura, outros
deixaram o lixão ser interditado por falta de
ação e construíram um prédio para a APAE
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em propriedade alheia e foram advertidos
(multados) pelo TCU quanto a não
construção total de obras de saneamento
e problemas na compra de medicamentos
de uma farmácia da Costa Gama. A atual
administração está com problemas muito
sérios para resolver, tais como: lâmpadas
queimadas na iluminação pública, talvez
umas 15 em todo o município, bocas de
lobo entupidas ou com tantas quebradas,
parece ser quase 25 e alguns problemas
pontuais em relação ao esgoto, pois os
canos colocados não comportam tudo,
pelo mínimo em 3 lugares e buracos ou
crateras em ruas, atingindo o expressivo
número de mais ou menos 11, depois das
chuvaradas. Falam em desempregados,
mas calam quanto a criação de novas
vagas com a criação de 573 novas
empresas nos últimos 3 anos e a
distribuição de mais de 175 remédios, fora
os de obrigação do Estado. Não quero
acreditar que faltam prioridades para a
atual administração, por isso voltei ao
assunto para que o povo possa discutir.

EPÍLOGO

+ Melhor que mentir é falar a verdade.
+ A verdade se comprova e a mentira se
prova.
+ A verdade está com o povo, a mentira
com alguém.

Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Osório irmanando almas

Reúnem-se poetas e declamadores na 13ª Quadra da Sesmaria da Poesia
Gaúcha, dia 27 de setembro de 2008, a partir das 20 horas, no plenário da Câmara
de Vereadores de Osório. Além dos onze poemas concorrentes, o público poderá
assistir ao espetáculo com Francisco Azambuja, Guilherme Collares e Edilberto
Bérgamo. Os jurados da 13ª Quadra da Sesmaria são Francisco Azambuja, Jaime
Vaz Brasil e Luiz Lopes de Souza. E os poemas a serem apresentados são: Sesmaria
D´Água e Sal de João Antônio Marin Hoffmann e Sebastião Teixeira Correa de Caxias
do Sul com o Intérprete Airton Machado e o amadrinhados: Clênio Bibiano da
Rosa; Aquelas Luzes que Perdi no dia de José Luiz Flores Moró de Frederico
Westphalen, com a interpretação de Pedro Júnior da Fontoura e Priscila Campeol,
amadrinhados por Diogo Matos (teclado) e Carlitos Magallanes (bandoneón); Do
Gaúcho à Dom Vicente de Márcio de Andrade Madalena de Osório, o Intérprete é
Jadir Oliveira e o amadrinhador: Guilherme Collares; Louca de Vaine Darde, o
intérprete é Karin Burtet e os amadrinhadores, João Batista de Oliveira (violão)
Lucas Volpato (violão) e Suelen Capra (violino); Monólogo a Pé de Guilherme Collares
de Bagé tendo como intérprete, Wilson Araújo e como amadrinhador: Guilherme
Collares; O Sétimo Dia de Carlos Omar Villela Gomes de Santa Maria, o intérprete
é Érico Machado Bastos e o amadrinhador, Geraldo Trindade; O Velho de Vaine
Darde de Porto Alegre, com Valdemar Camargo amadrinhado por Valdir Verona; Por
não Viver no Poema de Moises Silveira de Menezes de São Pedro do Sul com Luiz
Afonso Torres, amadrinhado por Marcus Morais; Prelúdio à um Campo Morto de
Jorge Claudemir Soares de Uruguaiana, o intérprete é Franco Ferreira e o
amadrinhador é Luiz Camejo; Quando um Taura solta o Laço de Gilberto Trindade
dos Anjos de São Paulo/SP com a interpretação de Gerson Brandolt Fagundes,
amadrinhado por Vanderson Lopes; e Romaria das Madres do Campo de Andréia
Sá Brito do Alegrete com Silvana Andrade, amadrinhada por Fernando Graciola.

Professor da Universidade de Moçambique
vem ao Simpósio da Cultura Negra

Em Moçambique a Educação tradicionalmente é efetivada através dos rituais
de iniciação e das contações de histórias em volta da fogueira. No dia 13 de novembro
à tarde o professor Antônio Domingos Braço da Universidade Pedagógica de
Moçambique fará um mine-curso onde cada participante poderá saborear um pouco
da cosmologia e das práticas educacionais tradicionais moçambicanas através da
contação de histórias. No mesmo dia, à noite, o professor fará uma fala intitulada:
Identidade na diversidade cultural: um olhar para a realidade moçambicana. A partir
de outubro as inscrições estarão abertas no site da Unidade Cenecista de Osório,
para o Simpósio que acontece dias 12,13 e 14 de novembro de 2008, numa promoção
do curso de História da FACOS.

Santa Helena Grill

Nesta sexta tem Paulo André & banda no Santa Helena Grill. Segundo o próprio
Paulo André, “os cardápios serão variados, o do Grill e o da Banda”. O novo
restaurante, situado na Avenida Getúlio Vargas (perto do Makaha), apresenta também
todas as quartas-feiras a MPB de Paulinho DiCasa. É mais uma ótima opção para
a música ao vivo em Osório.

Restaurante Madrid

Outro lugarzinho aconchegante em que estive é o Restaurante Madrid que fica
no Villamarela. A casa é do espanhol David Pascual Garcia, que já foi aluno de
violão da Rima e é professor de língua espanhola no Marquês e no Yázigi. A idéia é
que nas quintas-feiras sejam colocados violões a disposição dos clientes do
restaurante, onde rolará, de improviso, muita música flamenca, blues, jazz e MPB.

Pagode no Engenho

Nesta quinta se repete o Pagode no Engenho com Maninho Munni, na antiga
cooperativa de arroz (RS 30). O Pagode do Engenho toda a quinta contará com
show de um convidado especial.

Cursos de teatro e locução

O Teatro Escola de Porto Alegre - TEPA – que fica na Av. Cristóvão Colombo,
400, está oferecendo os seguintes cursos: Experimentos em Teatro - Módulo de
Montagem, com Adriano Basegio e Jezebel De Carli, de 29 de setembro a 26 de
novembro, segundas e quartas, das 14h30min às 17h - apresentações da montagem
nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2008 (para participar da montagem é necessário
ter cursado ao menos um dos três primeiros módulos). O aprendizado da construção
teatral tendo como ponto de partida a abordagem de temáticas: “O Jogo”, "O Circo",
“A Cidade”, “O Cinema”, “Os meios de comunicação: TV, rádio, jornal”, entre outras.
E também Expressão Vocal para Rádio. Cinema e TV, com Lila Vieira, de 04 de
outubro a 29 de novembro, sábados, das 11h45min às 14h45min com ênfases em
consciência corporal (postura, eixo, energias, deslocamento, foco). Técnica Vocal
(respiração, projeção, articulação e dicção, fluência, ressonâncias e apoio). Análise
e interpretação de textos dramáticos, jornalísticos e publicitários. Informações pelo
telefone/fax (51)32217778 e 84169338, ou no site www.tepa.com.br tepa@tepa.com.br

