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Sucesso Absoluto

A Sesmaria da Poesia Gaúcha – 9ª Quadra, foi o grande acontecimento da
abertura da Semana Farroupilha. Neste ano o homenageado foi Francisco Pereira
Rodrigues e teve os shows do Coral da AEC, Luiz Cardoso e Grupo e de
Guilherme Collares – Duo Salamanca. A Sesmaria da Poesia Gaúcha de Osório é
realizada, com apoio das Leis de Incentivo a Cultura Estadual e Federal, por méritos
de seu idealizador e criador, o poeta e declamador Romeu Weber. Tem como
slogan: “Osório irmanando almas, poetas e poemas”.

Novidade na Praia

A cantora Cléa Gomes agora responde pela direção do Bar e Restaurante
Maria Fulô, numa sociedade com Dionêz. De terça a sábado tem música ao vivo
com Carlos Catuípe (que afirma ser um simples músico empregado pelo bar). O
Maria Fulô fica na Avenida Santa Rosa em Imbé (é o antigo Nic Bar) e já está
aberto e funcionando a mil. O Maria Fulô será o point obrigatório para os
apreciadores da boa MPB e de um ótimo menu. Vale conferir.

Mais som no Guego

Já estão virando mania e tradição os “Shows no Guego”. De hoje, quinta até
domingo, o Bar do Guego está apresentando o músico Evandro que faz - com seu
violão, voz e harmônica (gaita de boca) - o melhor do rock dos anos 70, 80, 90 e
atuais. Evandro é da cidade de Igrejinha e cumpre esta temporada de apenas
quatro dias no Guego. Confira.

Semana Farroupilha

Hoje tem show de Cássio Ricardo, DaCostta, Juliano Gonçalves, Leandro e
Renato Júnior no CTG Estância da Serra. Este espetáculo faz parte das
comemorações da Semana Farroupilha.

Invernada Adulta

A Invernada Adulta de Dança do CTG Estância da Serra, além da sua já
reconhecida e indiscutível competência e beleza coreográfica e plástica visual,
cresce ainda mais, pois forma para assessora-la um grupo de músicos de alto
nível: Alexandre Martins, Flávio Júnior (Pureza), Juliano Gonçalves, Mário Tressoldi
e Osni Júnior.

Invernada Adulta II

Vale a pena acessar o sitio
ht t p: // lit ora ln or te rs.c om. br/
estancia/index.asp e ver as
fotografias desse espetacular
grupo de danças em suas
andanças pela Alemanha e
Holanda, além de todas as suas
participações nos festivais de arte
nativa, cultura e folclore daqui do
Rio Grande do Sul e do Brasil.

Festival da Escola Aberta

Domingo, 19, a partir das 18h, no Clube Glória, tem a Etapa Regional do Festival
da Escola Aberta, promovido pela Secretaria de Estado da Educação, através da
11ª Coordenadoria Regional de Educação. E, a convite dos organizadores,
faço parte da comissão de avaliação. Serão quinze bandas concorrentes.

Crescendo aos poucos

Meu projeto de canto e iniciação musical nas escolas estaduais continua.
“Engatinhando ainda” mas crescendo. Com o apoio da 11ª Coordenadoria Regional
de Educação, estou trabalhando a música com crianças de 3ª, 4ª e 5ª séries nas
Escolas Estaduais “Cônego Pedro”, “Prudente de Moraes” e “Polivalente”. Até o
final deste mês devo iniciar essa atividade em mais uma ou duas escolas da região.
É um trabalho gratificante que terá, com certeza, grandes resultados futuramente.

Maçambiques

Em outubro acontece a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário. A
Programação religiosa começa dia sete com o Grupo Religioso e Cultural Maçambique
chegando à Igreja do Caravaggio para celebrar o levantamento do Mastro e a
coroação da Rainha Ginga e do Rei de Congo. Depois, seguem-se os Tríduos, e
também a tradicional programação cultural e social, até o dia dez. Assistam, apóiem
e aplaudam uma das mais puras e ainda vigentes manifestações populares de
nossa época.

Quinta-feira, 16 de setembro de 2004.

EDITORIAL

“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos
ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores”. BÍBLIA SAGRADA Salmo 1, 1.

A Semana Farroupilha

Osório se caracteriza por fazer
uma grande Semana Farroupilha e
homenagear as pessoas que
marcaram
a história do
tradicionalismo da cidade e, graças
a Deus, ainda estão conosco. Este
ano os homenageados são: Antônio
Martins, Nilo Firmino Martins e
Vicente Alves da Cunha.
São figuras que marcaram e
continuam marcando a própria
história da nossa cidade. Por isso
nada mais justo em homengeá-los
naquilo que mais gostam de fazer,
ou seja, viver intensamente as
tr ad ições do nos so est ado , na
programação
da
Semana
Farroupilha.
Estamos no meio de uma grande
programação que coloca Osório
como destaque no cenário
tradicionalista do estado. Agora o
próprio governo do estado quer fazer
da Semana Farroupilha uma festa
popular, a exemplo do carnaval do
Rio de Janeiro. Uma idéia que

merece o aplauso de todos.
Realmente temos um belo produto
p a r a s er v e n d i d o a o s n o s so s
turistas, e Osório é um exemplo
disso. A nossa Semana Farroupilha
merece uma atenção especial de
nossos candidatos a prefeito pois
p o d e e d e v e s er u ma g r a n d e
atração turística do município.
Aqui em nossa cidade temos
tradicionalistas com amor a terra.
O exemplo são os três
homenageados. Também temos um
Parque de Rodeios que é usado
uma vez por ano. Tudo isso precisa
ser melhor aproveitado por nossas
autoridades. Se o estado acordou
para este grande produto que tem
nas mãos, Osório não precisa
acordar, pois sempre fez grandes
Semana Farroupilha. Só precisa
divulgar mais e tornar esta Semana
uma atração também estadual. Que
o futuro prefeito , que deverá ser
escolhido em três de outubro,
pense melhor nisso.

