QUINTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2008

ELEIÇÃO

Pensemos. Terminado o processo
eleitoral muitos candidatos ficaram
desolados e apenas nove ficaram
radiantes, pois em janeiro de 2.009
assumirão como vereadores. Os eleitos
foram Júlio Ramos – PMDB, Valério dos
Anjos – PDT, Belinha PDT, Prof. Denílson
– PT, Gil Davóglio - PDT,
Ivan Borba – PDT, Doca – PP,
Rossano – PP e Zé Luciano – PMDB.
Quanto ao Poder Executivo a vitória da
Dupla Romildo/Kalu, do PDT, não deixou
dúvida que em time que está ganhando
não se deve mudar, como afirmávamos.
Os mais de 5.000 votos de diferença para
o segundo colocado demonstra a goleada
oraticada, ou como se pode dizer: “barba,
cabelo e bigode”, com a maioria na
Câmara de Vereadores. Mais uma vez
ficou provado que o povo é sábio ao
escolher os melhores nesta eleição.

GANHA

Mantida a dupla Romildo/Kalu, do
PDT, a população é que ganha.

NO VOTO

Ninguém ganha no grito ou ofendendo
os outros. A eleição se ganha no voto.

TÍTULOS

Para demonstrar o valor do PDT, leiam

CARDOSO
C a b e l e i re i ro
Profissionalismo
e Bom Gosto

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

TRANSFLOR

somente os anteriores títulos.

ELEITOS

Todos os votos válidos foram
importantes, pois os não eleitos
ajudaram a eleger os eleitos.

DEMOCRACIA

Apesar de algumas demonstrações
de prepotência de certos candidatos, o
povo consolidou a democracia.

HOMENAGEM

Mais uma vez homenageio o
competente Prefeito Romildo Bolzan
Junior, juntamente com o Vice - Prefeito
Kalu, ambos do PDT e os parabenizo
pela brilhante reeleição.

EPÍLOGO

+ Mais uma vez a verdade
prevaleceu.
+ O deboche e a arrogância significou
derrota.
+ Aos adversários um consolo:
quatro anos é pouco tempo.

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

A cada apresentação, a Tribo
Maçambiqueira se fortalece como uma banda
de cultura popular. Em 2007. a banda venceu o
Festival de Música latino-americana Musicanto
e Kako Xavier levou o prêmio de melhor
intérprete. Apresentou seu novo show na Tafona
da Canção e no festival de música de Porto
Alegre onde foi premiada e ainda na última
edição da Moenda da Canção, em Santo Antônio
da Patrulha, quando foi premiada com a melhor
música na opinião do público. Agora está lançando o seu CD produzido pela Tribom
Produtora e estará participando também do volume 5 da coletânea de Cds
Festivais do Brasil. No domingo, às 16 horas a Tribo Maçambiqueira - formada
por Kako Xavier (voz, baixo e violão) Mário DuLeodato (tambor maçambiqueiro),
Paulinho DiCasa (voz, violão e tambor maçambiqueiro), Rafael Brasil (guitarra e
viola), Dão Ribeiro (contrabaixo) e Marco Michelon (bateria) – estará se
apresentando na Usina do Gasômetro em Porto Alegre. Estaremos lá para assistir
esse espetáculo de divulgação de Osório e
Litoral Norte através da música afro-gaúcha.

Maçambiques de Osório

De quinta, 09, até o domingo, 12 de outubro,
ocorre a Festa em Louvor a Nossa Senhora
do Rosário. O levantamento do mastro é às
16h ao lado da Catedral. Na programação: Além
das novenas, apresentações da banda Tribo
Maçambiqueira e do Grupo de Maçambique,
baile no sábado no Salão Paroquial e almoço no domingo.

Circo Girassol

A Secretaria de Educação de Tramandaí está realizando nesta quinta-feira, dia
9 uma grande festa para comemorar o Dia das Crianças. Todas as crianças que
freqüentam escolas municipais foram convidadas a assistir a apresentação do
Circo Girassol, que acontece no Ginásio Municipal a partir das 18 horas. A entrada
é gratuita.

Encontro Nacional das Músicas Regionais
será em novembro

O sucesso dos quatro dias do Acorde Brasileiro – Encontro Nacional das
Músicas Regionais, realizado pelo Sesc–RS no ano passado, garantiu a realização
desta edição do evento em 2008. Segundo Luiz Carlos Contursi, idealizador do
Acorde Brasileiro, a proposta é tornar o evento uma referência nacional em música
regional. Para o gerente de Cultura do Sesc/RS, Silvio Bento, a iniciativa vem ao
encontro dos objetivos da entidade. “Com o Arte Sesc, visamos justamente
promover cultura e facilitar o acesso da comunidade aos bens culturais”, disse. O
Acorde Brasileiro inicia no dia 24/11, no Teatro do Sesc Centro, e reúne músicos
de vinte e um estados em torno de debates, painéis e apresentações. O show de
encerramento do evento mostra a cultura litorânea do Rio Grande do Sul com o
espetáculo Kako, Loma e Cantadores do Litoral. O Acorde Brasileiro – Encontro
Nacional das Músicas Regionais é uma promoção do Arte Sesc – Cultura por toda
parte, com realização da Contursi Produções e apoio cultural da Prefeitura de
Porto Alegre e da Assembléia Legislativa do RS.

Noite Gaúcha

Estreou dia 6, na Rádio Rural (Rede Brasil
Sul de Comunicações) o programa Noite Gaúcha,
apresentado por Jairo Reis. Vai ao ar diariamente
das 22h às 24h apresentando muita música e vários
quadros: Ronda dos festivais, Tempo no Sul, Plantão
Rural, Recordando os Bertussi. Antecipando a
Notícia e Acordes do Pampa.

Tafona

A informação que se tinha era de que assim que terminassem as eleições,
seria providenciada a realização da Tafona da Canção, ainda em 2008. Todos os
músicos, compositores, participantes, artistas em geral e população aguardam
com ansiedade a confirmação da continuidade do nosso festival, a retomada e o
crescimento das atividades culturais da nossa cidade.

