QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2008

DESENVOLVIMENTO

Pensemos. Dia 10/10/08, estive na
qualidade de conselheiro-secretário do
Conselho Municipal de Turismo na
apresentação do projeto e início oficial das
obras do paradouro e do mirante no Morro
da Borússia, com previsão de conclusão
em 180 dias, portanto em 2.009. O projeto
será contextualizado com a recuperação
da parte paisagística, urbanística e
institucional a beira da Lagoa do Porto,
continuando em 2.010 a parte do
desenvolvimento e projeto da estrada e
somente em 2.011 subirá até o mirante o
teleférico, formando um complexo
verdadeiramente turístico em que o
município de Osório terá um diferencial
com estruturas de dar inveja aos
municípios vizinhos. Como acredito em
Osório, e confio na administração de
Romildo Bolzan Junior (PDT), nos
próximos quatro anos Osório terá um
complexo verdadeiramente turístico
receptivo, auto-sustentável e viabilizador
de outros projetos novos, com
empreendimentos que possam gerar
riquezas e renda. O diferencial em relação
às perspectivas de desenvolvimento
turístico no município de Osório começou
em 10/10/08. Quem viver, verá o sonho
transformado em realidade, graças a um
planejamento econômico adequado e a
capacidade de gestão de um projeto
turístico que começa se iluminar e
também com a questão do pólo metal
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TRANSFLOR

mecânico para o ano vindouro. Isto é um
acelerado desenvolvimento.

MORRO DA BORÚSSIA

Os informes foram retirados do
discurso do Prefeito reeleito, doutor
Romildo Bolzan Junior, do (PDT), em ato
público no Morro da Borússia.

TRABALHO

A sociedade civil organizada levará o
município a um estágio social avançado,
onde as pessoas possuam direitos e
deveres para estabelecer ritmos de
crescimento pelo trabalho.

PRIMORDIAL

A administração municipal está
fazendo sua parte, pois prevê
crescimento com resultados, tendo
início, meio e fim, preparando um
processo interativo em que o trabalho é
primordial.

EPÍLOGO

+ Acredite em Osório e contribua
para o desenvolvimento.
+ Ainda tem gente afirmando que
nada vai ser feito no futuro, pode?
+ Tenho certeza que os descrentes
terão que engolir suas maldades.

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

A reunião

Representando o Movimento Cultural de Compositores, Intérpretes e
Pesquisadores da Música Litorânea, levei Paulinho DiCasa, Loma e Kako Xavier.
Na realidade o motivo da reunião era uma consulta sobre a viabilidade de
realização da décima nona edição da Tafona da Canção ainda neste ano, mesmo
que um pouco diferenciada das edições anteriores. Proposta que foi aceita por
todos nós. Posteriormente foram consultados também o compositor Loreno
Santos e Jairo Reis, produtor da edição anterior.

Proposta

A idéia da Prefeitura é realizar uma edição especial da Tafona em apenas
uma noite (com data ainda a ser definida: sexta 19 ou sábado 20 de dezembro),
no centro da cidade, com doze músicas concorrentes divulgando a cultura e o
folclore, com ênfase na pesquisa da temática e dos ritmos litorâneos e afroaçorianos do Litoral Norte, integrando-se com os usos e costumes de outras
regiões do estado e do país. Com o objetivo de interação e troca de experiências
entre músicos, poetas, compositores e intérpretes, com premiação aos
vencedores da competição e edição em CD.

Está tudo pronto

Sob a coordenação do Secretário de Desenvolvimento, Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer Edilson Nunes Pires e aguardando apenas a aprovação do
Prefeito que se dará até a próxima segunda-feira, o projeto já está pronto, o
regulamento elaborado e as datas limites definidas: o prazo de inscrições vai até
28 de novembro. A triagem será dia 6 de dezembro. A realização do festival, dia
19 ou 20 de dezembro. A entrega da música masterizada para a gravação do CD
será dia 16 de janeiro de 2009. E, o lançamento do CD em abril, num possível
grande evento de dez dias que Osório realizará no Parque Jorge Dariva englobando
Rodeio Crioulo, Mostra de Cavalo Crioulo, Multi-feira Comercial e Industrial, Feira
Agropecuária, e talvez até a vigésima Tafona que, segundo a vontade do Prefeito
Romildo Bolzan, deve voltar para o parque.
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19ª Tafona

Logo depois do fechamento da edição anterior com a notícia que não teríamos
mais a Tafona - "Uma luz no fim do Tunel " - foram estas as palavras do Secretário
Edilson Nunes Pires, quando atendi a ligação que fez, convocando-me para uma
reunião cujo assunto em pauta seria a possibilidade de realização da Tafona da
Canção ainda este ano.
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ASSINATURAS:

ANUAL: R$80,00
SEMESTRAL: R$ 45,00
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Estão convidados a participar da 19ª Tafona da Canção todos os compositores,
músicos e intérpretes não só da região e do estado, mas de todo o Brasil.
Observando-se no regulamento a ênfase à pesquisa da temática das
manifestações populares da Região Litoral Norte. Aguardando-se apenas a
confirmação da disponibilidade de datas deles, os jurados convidados são Angelino
Rogério de Cruz Alta, Cássio Ricardo de Osório, Cláudio Martins de Osório,
Nelson Coelho de Castro de Porto Alegre e Silvio Aymone Genro de Uruguaiana.

Natal Luz

Com organização de Mailor Kingeski, Coordenadora de Cultura, o Natal Luz
segue a mesma linha das edições anteriores. Faltando apenas definir a data, se
sexta 19 ou sábado 20. Tafona num dia, Natal Luz no outro.

Outra boa notícia

Jaime Ribeiro, músico e radialista, informa direto de Uruguaiana que a Califórnia
da Canção está com data marcada para os dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro e
terá o Grupo RBS como aliado. Só não se sabe como e até quando se darão as
inscrições. Informações com o Dr. Lourival (lourival.10@uol.com.br ou
lourival@unimed-uruguaiana.com.br) e com o Sr Colmar Duarte pelo telefone
(55) 3412.1332.

23º Musicanto Transferido

Segundo a nota oficial publicada ontem no site do Musicanto e transcrita a
seguir, o evento está com data indefinida:"A vigésima terceira edição do Musicanto
Sul-Americano de Nativismo foi transferida para o próximo ano. As músicas
enviadas ainda em 2008 estão automaticamente inscritas para o ano que vem,
desde que mantenham o seu ineditismo. O festival, a partir de 2009, deverá
acontecer a cada dois anos e a OSCIP Musicanto manterá suas atividades
culturais e sociais através de oficinas, seminários, projeto Musicanto Vai a Escola
e espetáculos musicais."

Baguta Bistrô

Apresenta nesta sexta (24) o Sarau Beatles e no sábado (25) os Dinossauros
do Rock.

