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Festival Nacional

A Moenda consolida-se como festival nacional ao
conceder (por vez primeira) o prêmio maior a uma
composição de fora do estado: RETICÊNCIA de Luciano
Dellarth (de São Paulo) e de Zé Alexandre (do Rio de
Janeiro) foi a vencedora.

Prestigio

A Moenda mostra-se prestigiando cada vez mais os valores locais. Prova disso,
são os patrulhenses Arli Correa e Silvânia Cardoso que apresentam o festival desde
sua primeira edição e a Fase Regional que abre espaço para os músicos litorâneos.

Músicas que farão parte do CD e DVD

EDIFÍCIO BRASIL (Osório), O MUNDO NASCEU DE UM SAMBA (Tramandaí),
CRENDICE (Santo Antonio e Uruguaiana), QORPO SANTO (P.Alegre), MENINO-LOBO
(P.Alegre), OS OLHOS VAGOS DO ACASO (Santa Maria) , CONCRETO (São Paulo),
RETICÊNCIA (SP/RJ), VIOLA ESPERANÇADA (Governador Valadares/MG), CÉUS
AZUIS (Capão da Canoa e Osório), RETRATO (Lavras/MG), TE APROCHEGA VIVENTE
(Pelotas e Porto Alegre).

Por cidades, regiões e estados

Quatro músicas são de cidades da região Litoral Norte, (uma
delas em parceria com Uruguaiana); três de P.Alegre (uma delas
em parceria com Pelotas); uma de Santa Maria; duas de São
Paulo (uma delas em parceria com Rio de Janeiro) e duas de
Minas Gerais.

A premiação

Primeiro Lugar: RETICÊNCIA - de Luciano Dellarth e Zé Alexandre; Segundo
Lugar: TE APROCHEGA VIVENTE - Eduardo Radox e Kako Xavier; Terceiro Lugar:
QORPO SANTO - Paulo Fleck e Maurício Barcelos; Melhor Música na Opinião do
Público: RETRATO - Eugênio Gomes; Melhor Interpretação: GRUPO STATUS; Melhor
Instrumentista: MARCELO LAVRADOR; Melhor Letra: RETICÊNCIA; e, Melhor
Arranjo:QORPO SANTO.

Troféu Festivais do Brasil

O compositor e pesquisador Ivo Ladislau recebeu o título de Autor 2004, sendo
agraciado com o do “Troféu Festivais do Brasil 2005” instituído pelo paulista Sérgio
Augusto do portal de maior acesso no meio musical de todos os festivais brasileiros
(na cerimônia, Sérgio Augusto foi representado por mim).

Público

As três noites de Moenda estiveram completamente lotadas. Mesmo sem a Festa
da Cachaça e da Rapadura, o espaço ao redor do Ginásio também esteve sempre
movimentado como se a festa tivesse. O festival provou sua independência. (A
Tafona também pode fazer isso!).

Espetáculo KleiTon & Kledir e
CanTadoRes do LiToRal, JunTos

Um presente dado ao público da Moenda pelos Cantadores do Litoral e seus
parceiros DA COLÔNIA, Comercial Zaffari, Conservas Neumann, Plásticos Himaco e
Juvesa Veículos, através da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da
Cultura.

JUVESA

Mais uma vez o pessoal da Juvesa Veículos transportou gentilmente e com
simpatia e com cortesia Kleiton & Kledir durante a sua estada de três dias no aqui no
Rio Grande do Sul. Isso já é uma marca de Sérgio Victor que sabe receber e atender
bem grandes estrelas do mundo artístico e esportivo. Ao amigo Sérgio o agradecimento
da dupla K&K e dos Cantadores do Litoral.

Quinta-feira, 18 de agosto de 2005.

EDITORIAL

“ Mas Jesus perguntou: Como podem dizer que o Cristo é o filho de David?”.
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OAB em destaque

Novos profissionais estão
entrando no mercado de trabalho. No
sábado eles receberam as
credenciais da Ordem dos
Advogados do Brasil de Osório.
Muito mais do que uma data festiva
é preciso analisar de outra forma o
encontro promovido pela Ordem de
Osório.
Foi emocionante ver os pais
entregando a carteira para seus
filhos. Muitos agora companheiros de
profissão. O baile da OAB promoveu
a confraternização para uma classe
que somente engrandece a
comunidade de Osório. Aqui estão
centralizados grandes profissionais
que há muito tempo mereciam uma
promoção social deste nível que não
é outra coisa do que valorização de
suas vidas profissionais. O encontro
também serviu para dar boas vindas
aos novos advogados que estão
chegando ao mercado de trabalho.
Por isso está de parabéns a Dra.
Iara Pasqualini pela iniciativa que foi
um sucesso. O baile dos advogados
certamente é bem-vindo ao
calendário social da cidade.

A iniciativa da OAB deve servir de
exemplo para outras classes
profissionais. Foi emocionante no
momento em que famílias inteiras
estavam juntas para prestigiar o novo
profissional que está a disposição da
comunidade a partir de então.
A subseção da OAB de Osório
sempre esteve presente nos
momentos importantes da nossa
sociedade. A nível de país, a OAB, ao
longo da história, sempre se disse
presente nos rumos da nossa nação,
p rin c ipa lm e nte os m ov i me nto s
populares. Agora, mais do que
nunca,
está
atenta
aos
acontecimentos do país, e
certamente irá tomar uma posição
oficial sobre o emaranhado de CPIs
que estão desvendando muitos
segredos da República.E nesse
momento q ue a Ordem dos
Advogados promove em Osório um
evento que precisa ser analisado
além da parte social.
O encontro uniu ainda mais a
classe e isso é uma coisa que
merece o aplaudo de todos nós.

