QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2008

ALAVANCA

Pensemos. Um pouco mais de trinta
dias e o ano de 2.008 estará findo e
com ele muitas alegrias e muitas
decepções, face muitas vitórias e
muitas derrotas em muitos segmentos
da sociedade. Em Osório, muitos
ficaram tristes com a derrota política,
e muitos, representando a maioria, se
alegraram com a vitória da dupla
Romildo/Kalu, do PDT. Alguns
osorienses, mesmo de partidos não
vitoriosos ficaram contentes, pois a
coerência, a competência e a
dinâmica administrativa do prefeito
reeleito além de permanecer será
ampliada, dizem muitos. Um candidato
não eleito, em recente entrevista
admitiu que o projeto vencedor era o
melhor, evidenciando que acredita no
que já aconteceu e tem fé que a
próxima gestão será ainda mais
brilhante e que atenderá as
demandas necessárias para o
desenvolvimento harmônico de Osório
e da elevação, cada vez mais, da autoestima da população. A partir de 2.009
e pelos quatro próximos anos, tenham
certeza, Osório dará um passo
gigantesco de progresso em todas as
áreas, o que servirá de referência
para outros municípios, graças ao
discernimento administrativo e político
dos Poderes Legislativo e Executivo
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TRANSFLOR

em benefício dos munícipes. Aliás, a
harmonia política é e será utilizada
como alavanca.

PROPULSORA

A lisura administrativa, a visão
futurística e a competência pessoal
são, para o progresso, a mola
propulsora.

PDT

Independente de ser um pequeno ou
grande projeto é sempre uma realização
da administração do PDT.

TÍTULOS

Para quem não entendeu o que foi
escrito, favor ler e interpretar os
anteriores títulos.

HOMENAGEM

Hoje homenageio o médico, Doutor
Ciro Simoni que por justiça reassumirá
como Deputado Estadual.

EPÍLOGO

+ A justiça tarda, mas não falha.
+ A falha é involuntária para quem faz.
+ Quem não faz, não tem
possibilidade de errar.

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

Destaco alguns momentos da Feira do Livro que começa amanhã. No sábado
29, assim como na maioria dos dias de Feira sempre tem às 11h15min Música na
Praça, na Pirâmide General Osório e às 21h um Bate Papo e Sessão de Autógrafos
com Eduardo Bueno (Peninha) sobre o livro A América aos nossos pés (25 anos de
uma libertadores de verdade - GRÊMIO no Palco de Feira; dia 30, domingo, às
15h30min tem A banda na Praça e às 17h o Show Musical: Poets-Musica Legal com
Letra Bacana no Palco da Feira; Dia 01 de dezembro, segunda-feira às 19h30min
o Programa Encontros com o professor, a Cultura brasileira em entrevista com
Ruy Carlos Ostermann entrevistando Luiz Fernando Veríssimo no Palco da Feira;
no dia 02 a partir das 10h30min tem Poesias cantadas, Novos sons, Menino da
Porteira, Marcas do que se foi e Número de percussão com a E.M.Alberto Torres; às
10h45min tem Hora da Música com Cante com a Emilia da E.M. L.F. Panni e Major
de Alencar e depois, às 20h, Música na Praça. Na quarta-feira às 14h30min tem
Contando historias e "Zuando som" com Rodrigo Prates e Carlos Urbim e às 16h Bate papo e Sessão de autógrafos do Livro Na noite estrelada de Carlos Urbim e
às 17h30min a Dança Black Power do Grupo AABB-Cominidade no Palco da Feira.

Maré da Canção

A prefeitura de Tramandaí realizou a 4ª Maré da Canção. O festival de música foi
criado para dar oportunidade de crescimento,
divulgação e intercâmbio dos músicos, intérpretes
e compositores do município. A 1ª Maré da Canção
teve Cristiano Monteiro como vencedor. A 2ª Maré
da Canção foi vencida pela banda Os Táxons e a
3ª Maré da Canção pela banda Lee Way.. Nesta
quarta edição participaram seis grupos
concorrentes que se apresentaram no auditório
da prefeitura. O corpo de jurados composto por
Chico Saga, Emerson Mota e Pedro Guerra definiu
os vencedores do festival: em 1º, 2º e 3º lugares
ficam a Banda Dee Fatto; a Banda Lee Way e Os Primattas, respectivamente.

Troféu Festivais do Brasil 2009

Após dois anos de ausência buscando um melhor formato para a premiação, o
Troféu Festivais do Brasil volta agora em 2009 premiando os mais destacados
artistas, organizadores, eventos, composições e homenageados na área dos
festivais competitivos como forma de reconhecimento ao inestimável serviços
prestados por eles à musica popular brasileira, no ano de 2008. A escolha se dará
em duas etapas distintas: Na primeira, organizadores dos mais importantes festivais
do país, personalidades do meio "festivaleiro", músicos , instrumentistas e
intérpretes serão convidados a indicar os cinco melhores de 2008 nas seguintes
categorias Melhor Música do Ano (Composição musical com letra ou instrumental);
Melhor Intérprete do Ano (Masculino ou Feminino); Autor do Ano (Compositor de
melodia ou letrista); Festival do Ano e Organizador do Ano. Além de um Prêmio
Especial que será ofertado pela direção do site Festivais do Brasil e/ou através de
pesquisa popular à seu critério. Essa etapa será concluída em 31 de janeiro de
2009. Já na segunda etapa, após indicados os 05 melhores em cada categoria, os
internautas escolherão dentre esses 05 indicados os melhores de 2008 com prazo
de votação até 01 à 28 de fevereiro de 2009. A divulgação dos premiados será no
dia 01 de março de 2008 no portal www.festivaisdobrasil.com.br, o maior portal
brasileiro especializado em festivais.

A participação do Litoral Norte RS

Na primeira edição do Troféu Festivais do Brasil em 2005, o nosso compositor
Ivo Ladislau foi o grande vencedor na categoria "Autor do ano". Agora indicaremos a
música "Tambores de Dandara" de Jaime Vaz Brasil e Adriano Sperandir (que venceu
o Reponte de São Lourenço do Sul) como a "Melhor Música do Ano", pois sem
dúvida, qualidade e mérito ela tem. Está plenamente credenciada para ser uma das
cinco melhores músicas dos festivais brasileiros de 2008 ou até a grande vencedora.

Projeto Elos da Fraternidade

Uma iniciativa que se apóia no conhecimento e na solidariedade, para tornar o
ambiente hospitalar mais alegre,e menos traumático, e com objetivo de amenizar a
convalescença e promover o bem estar dos pacientes do Hospital Vicente de Paulo,
com atendimento na Brinquedoteca e no Auditório do Hospital. Os Parceiros
Voluntários, a Sociedade Espírita Círculo da Luz, a Sociedade Espírita Amor e
Caridade, a Igreja Metodista, o Clube de Mães Unidas Venceremos, e vários outros
segmentos da sociedade osoriense como a Academia de Ginástica Leott e agora o
grupo de Flautas e de Canto da AABB-Comunidade, a Academia de Música RimaAperfeiçoamento e os músicos osorienses agregados por Renato Júnior, numa
ação conjunta estarão promovendo e apresentando música, contação de história,
teatro, dança, leitura, brincadeiras livres e desenhos durante o mês de dezembro.

