QUINTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2008

ELEITOR

Pensemos. No próximo domingo (5/
10) os eleitores vão escolher o Prefeito e
os Vereadores para os representarem no
Executivo e no Legislativo. Neste pleito
Osório tem três candidatos à vaga no
executivo, sendo pessoas conhecidas da
comunidade que, sem dúvida, pretendem
melhorar o município. Os candidatos as
nove vagas no legislativo são cidadãos
engajados nas comunidades que
representam. Os eleitores, nesta altura
do processo, já conhecem o perfil dos
candidatos e, com certeza, escolherão
as melhores propostas de acordo com
suas necessidades, senão na totalidade,
ao menos, em parte satisfatória, deverão
ser atendidas. A qualidade concreta de
alguns candidatos ou as soluções sem
base científica ou só eleitoreira já foram
absorvidas pela maioria do povo, portanto
restam poucos indecisos e que precisam
ser trabalhados. Com absoluta certeza
quem sairá ganhando nesta eleição é o
eleitor.

PODE

Entrar num processo eleitoral não é
para quem só quer, mas para quem pode.

MUDAR

O resultado eleitoral, dependendo do
candidato, tudo pode mudar.
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TRANSFLOR

REGRA

Mudar por mudar, ou permanecer a
mesma proposta faz parte da regra.

DO DESENVOLVIMENTO

Dependendo da escolha, pode haver
um retrocesso no processo do
desenvolvimento.

TÍTULOS

Antes de pensarem votar em branco
ou anular o voto, por favor, leiam os
anteriores títulos.

HOMENAGEM

Hoje homenageio todos os
candidatos e espero que vençam os
melhores.

EPÍLOGO

+ Se mudar, tudo pode acontecer.
+ Em time ganhador nada se muda.
+ Para mudar só se for para melhorar.

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

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

Um esforçado e dedicado músico é o
novo integrante do grupo Julian e Juliano &
Só Vanerão, assumindo a vaga de
contrabaixista. Diego Pessoa já estuda
música faz algum tempo e atualmente
cursa Harmonia Funcional na Academia de
Música Rima-Aperfeiçoamento, onde
também é monitor de contrabaixo e violão.
Antes, Diego Pessoa trabalhava com o
grupo Balanço de Galpão, da cidade de
Arroio do Sal, tendo atuado - como free
lancer - com vários artistas da região como
Sandro Araújo, Enzo, Fabinho Camargo,
Banda Mago Branco, Balada Fandangueira e outros.

Bar do Largo

Um fim de semana agitado no Bar do Largo. Começando nesta quinta com um
bom show do Pagode do Dorinho; na sexta tem reggaea acústico com o Lucas da
Banda Kanauê; continua no sábado com o show da Banda Makinados de Porto
Alegre; e domingo, tem pagodeira pós-eleições com o Grupo Sem Stress. O Bar
do Largo apresenta no próximo sábado, dia 11, a Festa Anos 80 com a Banda
Oitentalha. Os convites, somente para quem tem mais de 22 anos, podem ser
adquiridos durante a semana. Rafael, um dos proprietários do Bar do Largo avisa
que em breve terá um show com o melhor do reggae, samba, rock e soul da
Família Sarará de Porto Alegre.

Paulo André em Gramado

Durante o Encontro Jurídico de Gramado (pois,
como todos sabem Paulo André além de músico é
também juiz) Paulo André e Banda fazem a Festa
Especial no Bill Bar na Avenida das Hortênsias 1317,
em Gramado/RS, a partir das 20 horas do dia 08 de
outubro, quarta-feira.

Música afro-gaúcha
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A convite do jornalista Juarez Fonseca, um dos
mais respeitados críticos musicais do estado, a
música litorânea de influência afro-açoriana será a representante do Rio Grande
do Sul no maior encontro nacional de estudos sobre a música regional brasileira.
Kako Xavier, Loma e Cantadores do Litoral será o espetáculo apresentado no
ACORDE BRASILEIRO – Encontro Nacional das Músicas Regionais promovido
pelo SESC, que acontece em Porto Alegre, de 25 a 29 de novembro de 2008.
Serão vinte e um estados brasileiros participando do evento. Além de Kako, Loma
e Cantadores, atuam também Paulinho DiCasa, Mário DuLeodato e outros
tamboreiros da Tribo Maçambiqueira.

Osório poderá ver os Ensaios Abertos

A preparação desse espetáculo poderá ser assistida pelos osorienses, pois
um ou dois dos ensaios - que acontecem no Plenário Francisco Maineri - serão
abertos aos estudantes, músicos, artistas, imprensa e público em geral numa
gentileza da Câmara de Vereadores de Osório. As datas e a forma de distribuição
dos convites (gratuitos), serão determinadas e divulgadas pelo Gabinete da
Presidência da Câmara.

Um belo Espetáculo

A Sesmaria da Poesia Gaúcha
consolidou no último final de
semana a sua posição de maior e
melhor festival do gênero no Rio
Grande do Sul. Reuniu-se aqui a
“nata” da cultura gaúcha.
Desfilaram no palco do Plenário
Francisco Maineri os mais
expressivos declamadores e os maiores poetas deste estado. O clima de paixão
pela poesia e a emoção da participação no evento são imensuráveis. A transmissão
ao vivo foi feita, entre outros, pela Rádio Universidade de Santa Maria em parceria
com o portal Cantadores do Litoral, em página especial dedicada ao evento. Porém,
a Sesmaria agradeceu a divulgação e anunciou, em seu protocolo, portais que
não citaram ou escreveram - nem antes nem depois – nenhuma só palavra sobre
a realização do evento.

