QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2008

COMPETENTES

Pensemos. Terminada a ressaca,
após a estupenda vitória do PDT e
partidos coligados, onde o Prefeito
Romildo Bolzan Júnior fez 3.966 votos a
mais que o segundo colocado ou 14,97%
superior, bem como elegeu cinco
vereadores, entre as nove vagas, sendo
quatro do PDT e um do PT, partido
coligado, a minha atividade volta para a
rotina normal de trabalho. Mais uma vez
não tive surpresa, pois acompanhei, passo
a passo, o magnífico trabalho dos
candidatos de Frente Popular
Democrática Trabalhista. O esforço
individual e em especial o trabalho de
equipe, foi a mola propulsora para
alcançar o magnífico desempenho nas
eleições de 5/10/08, apesar do desgaste
de ser governo. Também destaco a
cordialidade, a democracia, a gentileza
e a verdade, o que possibilitou reverter a
maledicência, a mentira, a arrogância e
a prepotência de alguns. Acima de tudo,
a vitória aconteceu porque o povo se
apropriou da melhor proposta,
entendendo que ainda pode ser
melhorado o desempenho de pessoas
qualificadas e competentes.

HONESTOS

Mais uma vez o povo soube separar o
trigo do joio, escolhendo cidadãos
competentes e honestos.

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

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

TRANSFLOR

TRABALHADORES

Peço desculpa aos que concordam
com minhas opiniões, mas trabalhadores
votam em trabalhadores.

VENCEDORES

Competentes,
honestos
e
trabalhadores são alguns dos adjetivos
dos companheiros vencedores.

HOMENAGEM

Hoje homenageio os candidatos que
não se elegeram, pois os mesmos foram,
como os eleitos, a reafirmação da
democracia.

EPÍLOGO

+ A vitória veio com o trabalho e a
competência.
+ O fator determinante da vitória foi a
verdade.
+ O trabalho, a competência e a
verdade superaram a arrogância e a
prepotência.

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

Nesta sexta tem Sarau Beatles. Projeto
formado em 2006, por dois amigos
“beatlemaníacos” que atendem pelos nomes de
Marcelo Astiazara e Tiago Goulart. Os dois
rapazes de Tramandaí vêm chamando a atenção
de todos que os assistem. No formato acústico e
com vocais bem arranjados e harmoniosos,
Marcelo e Tiago apresentam mais de setenta
músicas dos quatro rapazes de Liverpool em seu
repertório, além de versões que os Beatles faziam
ou poderiam ter feito de canções dos anos 50 e
60. Satisfação garantida para os amantes do iê iê
iê. Já, no sábado o Baguta Bistrô, um gostoso
bar e restaurante que fica no Largo dos Estudantes, apresenta a banda Banana
Joe.

Bowling House

Mais um local com música ao vivo na cidade. Todos os sábados com o Mateus
Rolim e Fúlvio Barbosa no Bowling House lá na RS 030. O som começa
normalmente às 23 horas. O recado é do “Fúlvio Baiano”.

Cultura Negra e II Mostra Multicultural

Já estão abertas as inscrições para o
IV Simpósio Internacional sobre História e
Cultura Negra e II Mostra Multicultural,
realizado pela CNEC/Osório, através do
seu curso de História, entre os dias 12 e
14 de novembro. As inscrições devem ser
feitas pelo site www.facos.edu.br, até o dia
11 de novembro. A proposta do IV Simpósio
Internacional sobre História e Cultura Negra
e II Mostra Multicultural é ampliar as
reflexões e as discussões sobre história e
cultura afro-brasileira. Neste ano, a
participação internacional será do professor
Antônio Domingos Braço, da Universidade
Pedagógica de Moçambique. Braço
apresentará um minicurso, no dia 13 de
novembro, sobre a educação no seu país,
efetivada através dos rituais de iniciação e
das contações de histórias, em volta da
fogueira. No mesmo dia, o professor também terá uma fala intitulada “Identidade
na Diversidade Cultural: um olhar para a realidade moçambicana”. A programação
do Simpósio também abrange palestras, oficinas, atividades culturais e o jantar
multicultural. Durante o evento, os participantes também poderão conferir as
exposições “África em Imagens: quadros temáticos em sala de aula”, “Arte Africana
na EJA – trabalhos em Papelagem e Papel Machê”, “Guias Temáticos - História
da África e Cultura Afro-Brasileira” e “Ao Som da Massacaia”. O IV Simpósio
Internacional sobre História e Cultura Negra e II Mostra Multicultural tem o patrocínio
de Petrobras e Banrisul.

Festival de Corais

A Fundação Pro Musica e a Associação de Pais e Amigos dos Pequenos
Cantores estão promovendo o 22º Festival de Corais de Capão da Canoa,
programado para o dia 18 de outubro, sábado, às 20h, na Casa de Cultura Érico
Veríssimo, na Avenida Flavio Boyanowski, nº 789.

A cultura esvaindo-se

Em meados de maio e junho, aguardou-se a posição da Prefeitura; depois,
nada podia ser feito durante o período eleitoral. Aguardou-se então que outubro
chegasse. Com ele, passadas as eleições, os projetos e as atividades culturais
retornariam... Esperou-se ainda “baixar a poeira” - mais uma semana. Veio então
a informação: Não haverá Tafona. Quanto ao Natal Luz, só no centro, não mais
nos bairros e distritos.

Movimentos culturais

É urgente de que se organizam movimentos voltados às atividades culturais e
artísticas da cidade em todas as áreas: música, artes plásticas, cênicas,
movimentos literários e folclóricos, cinema, produtores, ongs, associações,
tradicionalistas, estudantes e outros sob pena de que elas pereçam por completo.

