Staccatos nº 02/2003 - 26 de junho

( Jornal Revisão)
RENATO JÚNIOR E LOMA "CLASSIFICADOS" COM BRILHO NA MOENDA
A 3ª Fase Regional da Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha, classificou duas músicas para Fase Nacional: "Ofício de Pescar" com
letra de Juarez Freitas Pereira de Capão da Canoa e música de Adriano Sperandir de Osório, que foi interpretada por Adriana Pacheco Sperandir
e contou com os violões de Francis Vale e Adriano; no teclado Cristian Josias e na bateria João Alberto (todos Sperandir) e ainda Cristiano
Ramos no contrabaixo. A outra música vencedora foi "Classificados" de Renato Júnior e Cássio Ricardo (Osório), interpretada brilhantemente
por Renato Júnior e Loma, com direito até a danças e passos do mais genuíno samba brasileiro, o que fez com que as três mil e quinhentas
pessoas que assistiam o festival, vibrassem enormemente e aplaudissem muito ao Renato e a Loma. Acompanhados pelos Cantadores do
Litoral: Cássio Ricardo e Juliano Gonçalves (cavaquinhos), Zé Fernando Lima (violão de sete cordas), Áudria Martins (Flauta Transversal),
Márcio de Oliveira (pandeiro), Chico Saga (chocalho) e Mário Tressoldi (percussão), mostrando o ecletismo musical desse grupo que trabalha
com correção, aprimoramento e maestria tanto em termos de composição em diversos gêneros como em termos instrumentais (Não errei
não!... é realmente o acordeonista Juliano Gonçalves no cavaco e os violonistas Chico Saga e Mário Tressoldi na percussão). A 17ª Moenda da
Canção acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto.
"AVISO"
..."Atenção interior. Nico Changueiro, onde se encontrar. Peço que venhas ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar"... Recebi um
telefonema (que muito me alegrou) do compositor uruguaianense Silvio Genro, um dos grandes poetas e letristas deste estado. Fazia "apenas"
12 ou 13 anos que não conversávamos (defendi uma música dele na 2ª Moenda). Ele está voltando a trabalhar com música e, assim como eu,
está acompanhado por uma turma de jovens talentos "Confraria do Verso". Certamente armaremos algum intercâmbio cultural
(Cantadores/Confraria - Osório/Uruguaiana). Por coincidência, Oristela Alves (também de Uruguaiana) ressurge na TV, cantando "Aviso" de
Silvio Genro.
CANTADORES DO LITORAL NA TVE
Quem não viu, não pode deixar de ver a reapresentação do programa Galpão Nativo da TVE, neste próximo sábado às 9h30min. O curioso, é
que nestes mais de vinte anos no ar, esta é uma das raras vezes em que Glênio Fagundes dedica o programa inteiro a um mesmo grupo
artístico. E, o Grupo Cantadores do Litoral foi merecedor desta distinção. Obrigado aos bons amigos Glênio e J.Goulart (produtor) e a toda a
equipe da TVE.
Já está praticamente acertada a vinda da TVE para a gravação do programa Festas Gaúchas com o show "Cantadores do Litoral e o legado Afroaçoriano", dia 11 de julho na Festa do Peixe em Tramandaí.

Staccatos nº 01/2003 - 19 de junho

( Jornal Revisão)
Paulo de Campos
HOJE, O 5º ENCONTRO DE MÚSICOS!
Numa promoção já tradicional, acontece hoje, a partir das 20h30min no CTG Estância da Serra, o 5º Encontro de Músicos, que é uma iniciativa
particular é de Juarez Weber e Mário Duleodato, e por isso, merece todo o nosso apoio. Como ingresso, dois quilos de alimentos não perecíveis
ou roupas. Estarão presentes: Ana Coluto, Cantadores do Litoral (inclusive com a presença da cantora Loma), Carlos Catuípe, Enzo e Rodrigo,
Grupo Candieiro, Grupo Fandango, Grupo Rastah, Herdeiros da Tradição, Índio Rufino, João Luiz Correa e Grupo Campeirismo, Júnior e Juliano,
Loreno Santos, Los Vatos, Olívio Girelli, Renato Júnior, Rogério Melo e César Oliveirqa, Rui Biriva, Shernobyl, Tchê Gaitaço, Tribo
Maçambiqueira, Walter Moraes.
6a0
Não sei bem qual foi o resultado exato, mas deve ter sido uns 23 a 17 para a "Associação Desportiva e Cultural Cantadores do Litoral" em seu
Jogo de estréia contra o "Guego Burger Futebol Clube". A modalidade: Futesal. Os Atletas: Nilton Junior no gol, Renato Júnior, Mário Tressoldi,
(que jogou apenas alguns minutos, pois tinha ensaio do coral e foi substituído por Adriano Linhares), Cássio Ricardo e o grande goleador Juliano
Gonçalves, formaram os "Cantadores", que contaram ainda com a participação do Cattulo como técnico e minha como único expectador do
jogo. Da equipe adversária, merecem destaque, o Gueco (por ser o dono do time) e Anddré Salazar (por ter vindo de Santo Antônio só para
participar desse "encontro absurdo"). O Jogo terminou alguns minutos antes do previsto por absoluta falta de preparo físico dos atletas.
Festa do Peixe
Dia 11, às 21h o show dos Cantadores do Litoral na Festa do Peixe em Tramandaí. O espetáculo que conta com a participação de Carlos Catuípe
e Cléa Gomes como convidados especiais, será gravado pela TVE que vem a Tramandaí especialmente para isso. O Grupo Cantadores do
Litoral, formado por Adriano Linhares, Cássio Ricardo, Diego Sá, Juliano Gonçalves, Juninho, Loma, Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo de
Campos e Renato Júnior, mostrará o espetáculo "Cantadores do Litoral e O Legado Afro-Açoriano" dando continuidade ao projeto de divulgação
da cultura litorânea

.
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Música
PAULO DE CAMPOS
RENATO JÚNIOR E LOMA "CLASSIFICADOS" COM BRILHO NA MOENDA
A 3ª Fase Regional da Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha, classificou duas músicas para Fase Nacional:
"Ofício de Pescar" com letra de Juarez Freitas Pereira de Capão da Canoa e música de Adriano Sperandir de Osório,
que foi interpretada por Adriana Pacheco Sperandir e contou com os violões de Francis Vale e Adriano; no teclado
Cristian Josias e na bateria João Alberto (todos Sperandir) e ainda Cristiano Ramos no contrabaixo. A outra música
vencedora foi "Classificados" de Renato Júnior e Cássio Ricardo (Osório), interpretada brilhantemente por Renato
Júnior e Loma, com direito até a danças e passos do mais genuíno samba brasileiro, o que fez com que as três mil e
quinhentas pessoas que assistiam o festival, vibrassem enormemente e aplaudissem muito ao Renato e a Loma.
Acompanhados pelos Cantadores do Litoral: Cássio Ricardo e Juliano Gonçalves (cavaquinhos), Zé Fernando Lima
(violão de sete cordas), Áudria Martins (Flauta Transversal), Márcio de Oliveira (pandeiro), Chico Saga (chocalho) e
Mário Tressoldi (percussão), mostrando o ecletismo musical desse grupo que trabalha com correção, aprimoramento e
maestria tanto em termos de composição em diversos gêneros como em termos instrumentais (Não errei não!... é
realmente o acordeonista Juliano Gonçalves no cavaco e os violonistas Chico Saga e Mário Tressoldi na percussão). A
17ª Moenda da Canção acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto.
"AVISO"
..."Atenção interior. Nico Changueiro, onde se encontrar. Peço que venhas ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor
avisar"... Recebi um telefonema (que muito me alegrou) do compositor uruguaianense Silvio Genro, um dos grandes
poetas e letristas deste estado. Fazia "apenas" 12 ou 13 anos que não conversávamos (defendi uma música dele na
2ª Moenda). Ele está voltando a trabalhar com música e, assim como eu, está acompanhado por uma turma de jovens
talentos "Confraria do Verso". Certamente armaremos algum intercâmbio cultural (Cantadores/Confraria Osório/Uruguaiana). Por coincidência, Oristela Alves (também de Uruguaiana) ressurge na TV, cantando "Aviso" de
Silvio Genro.
CANTADORES DO LITORAL NA TVE
Quem não viu, não pode deixar de ver a reapresentação do programa Galpão Nativo da TVE, neste próximo sábado às
9h30min. O curioso, é que nestes mais de vinte anos no ar, esta é uma das raras vezes em que Glênio Fagundes
dedica o programa inteiro a um mesmo grupo artístico. E, o Grupo Cantadores do Litoral foi merecedor desta
distinção. Obrigado aos bons amigos Glênio e J.Goulart (produtor) e a toda a equipe da TVE.
Já está praticamente acertada a vinda da TVE para a gravação do programa Festas Gaúchas com o show "Cantadores
do Litoral e o legado Afro-açoriano", dia 11 de julho na Festa do Peixe em Tramandaí.
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