QUINTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2008

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Pensemos. O sol, o vento, a
tecnologia de ponta, os investimentos em
infra-estrutura e qualificação nas diversas
áreas de serviços fazem parte da receita
do governo municipal de Osório que
começou em 2.004 e vai até 2.012, sob o
comando do Doutor Romildo Bolzan
Júnior, juntamente com o seu fiel
companheiro o popular Kalu, ambos do
PDT. Nos quatro primeiros anos, a
competência administrativa da dupla
Romildo/Kalu fez com que Osório
começasse uma fase de desenvolvimento
econômico e os próximos quatro anos
serão de grandes realizações em áreas
específicas de toda ordem e não só de
obras públicas, embora estas sejam o
alicerce para o crescimento sustentável
e a elevação ainda mais da auto-estima
do osoriense. Algumas coisas não
aconteceram com a rapidez, como o
prefeito exigia, pois certas pessoas ou
setores eram verdadeiros “paquidermes”,
mas com o passar do tempo foram se
moldando a dinâmica exigida pelo Chefe
do Poder Executivo, embora ainda existe
em pequeno número. Com a
profissionalização proposta, somada a
competência administrativa, o Município
de Osório se tornará referência em
administração pública.

LEGALMENTE

A oposição tentou dois golpes: o

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

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

TRANSFLOR

primeiro foi a fracassada tentativa de abrir
processo para cassação do mandato do
Prefeito Romildo e o segundo foi a troca
do Presidente do Legislativo que ficou
em torno de 25 minutos na prefeitura,
tomando atitudes contrárias a Lei
Orgânica do Município, pois não estava
investido legalmente.

PROMESSAS

Alguns dizem que os dois golpes da
oposição levaram a derrota nas eleições.
Pessoalmente acredito que o povo quis
manter aqueles que estão fazendo e não
em promessas.

ROMILDO/KALU

Outro fator da vitória da Frente
Popular Democrática Trabalhista – FPDT
foi a excelente administração da dupla
Romildo/Kalu.

HOMENAGEM

Minha homenagem de hoje é para o
Jornal Revisão pelo seus 20 anos de
trabalho sério. Doze anos completou a
Coluna Miscelânea, baseada na verdade.

EPÍLOGO

+ O dialogo substituiu o grito e o soco
na mesa.
+ A competência suplantou “estou
preparado”.
+ preparado e mal acompanhado, derrota
certa.

Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Cristian e Celso aprovados na UFRGS

Os rígidos exames específicos do Vestibular de
Música do Instituto de Artes da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul aconteceram na semana
passada com as provas de Instrumento, Percepção
Musical, Teoria Musical, Solfejo e Leitura à Primeira
Vista. Iniciados pela Rima, Cristian Sperandir e Celso
Barrufi Júnior foram aprovados para cursar
Bacharelado em Instrumentos-Piano. Cristian (da Cia
A3) fez Prática e Técnica Instrumental, Linguagem
Musical e Harmonia Gradual na Rima e depois passou
a estudar com o Maestro Paulo Dorfmann em Porto
Alegre; já Celso Júnior, que é o primeiro músico de
Osório e do Litoral Norte a ter patrocínio permanente da Juvesa Veículos, além de
ter cursado as mesmas disciplinas que Cristian, fez também o curso de Harmonia
Funcional na Rima, onde hoje é o Monitor de Piano e Teclado. Celso estuda já há
quase dois anos no curso de Extensão Universitária da UFRGS com o professor
Josias Matschulat. Os professores e alunos da Rima estão orgulhosos e dão os
parabéns aos queridos colegas Cristian e Celsinho por esta grande vitória.

Dia do Músico

Foi criada uma comissão da qual fazem parte o Sebastião Teixeira, Adão Menger
e Aloísio Adib, entre outros, para organizar uma festa comemorativa ao Dia do
Músico (22 de novembro). Segundo Aloísio Adib a comissão já definiu alguns tópicos
que marcarão essa festa. Ele diz ainda: “Esperamos que, contando com o apoio
dos músicos, entidades e comércio, possamos realizar uma confraternização
pra lá de especial".
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Na semana passada, ao transmitir a 16ª Escaramuça de Triunfo, o apresentador
Jairo Reis atingiu a marca dos cem festivais transmitidos ao longo de sua carreira
de comunicador de rádio. Iniciou sua trajetória em 1997, na Rádio Osório. A partir
de 2001 integra o elenco de comunicadores da Rádio Rural, atuando como repórter
e apresentador de festivais e de outros eventos artísticos. Em 2003 idealizou e
passou a apresentar o programa Do Litoral à Fronteira. Em 2004 assumiu o comando
do programa Prosa de Galpão. Em 2008, além de atuar nos festivais, produz e
apresenta os programas Ronda dos Festivais aos sábados e Noite Gaúcha, de
segunda a sexta-feira, das 22h às 24h.

Ivan Therra recebe prêmio nacional

Com a música Barrigudinho, Ivan Therra foi um dos
vencedores do Concurso Cultura e Cidadania nas
Ondas do Rádio. O evento é realizado pela Ong Criar
Brasil com o apoio do Ministério da Cultura e tem por
objetivo destacar, valorizar e divulgar através de suas
rádios associadas em todo o Brasil, os compositores,
os músicos e as músicas que tratam das questões
sociais e da cidadania. Com músicas concorrentes
de todo o Brasil, em festa realizada no dia 28 no Teatro
Odisséia do Rio de Janeiro, foram premiados os
estados do Rio Grande do Sul com Barrigudinho de
Ivan Therra; do Rio de Janeiro com Amazônia da Banda Zero Calibre e Reality
Show da Banda Cardióides; de Pernambuco com Eu só Peço a Deus, Pai dos
Pais do Grupo Maracatu Coração Nazareno; e da Rondônia com Caminhos
Alternativos do compositor Zé Pinto.

Zoombido

Paulinho Moska recebe Kleiton & Kledir nesta quinta-feira, 6 de novembro, a
partir das 21h30min no Canal Brasil (canais GloboSat). O programa terá reprises
na sexta-feira, 7 de novembro às 16h e no sábado, 8 de novembro às 13h. No
programa Zoombido toda semana o cantor e compositor Paulinho Moska apresenta
personalidades da música brasileira para desvendar, entre acordes e canções, o
misterioso universo da criação musical.

Incidência Anônima

Banda formada por Rodrigo Meyer no
contrabaixo e voz; Carlos Revoltado na guitarra e
Joel Guiñazu na bateria, estará fazendo um Show
Acústico no Bar do Guego, Av. Jorge Dariva, 1035
no Centro de Osório, às 21h do dia 14 de novembro.
A Banda Incidência Anônima apresentou-se no
Calimar e já foi por mais de uma vez destaque no
site.

