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EDITORIAL

“Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, lovai-o, todos os povos.”
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Três sonetos deslumbrantes

O grande poeta Vaine
Darde, que agora é colunista
exclusivo do portal dos
Cantadores do Litoral, foi o
vencedor da Sesmaria da
Poesia Gaúcha - 10ª Quadra,
realizada no plenário
Francisco Maineri da Câmara
de Vereadores de Osório, no
último sábado, com um jogo de três sonetos intitulado “Sonata em Sol Maior Para
a Dona das Manhãs”, que for interpretado por Pedro Júnior da Fontoura. Aproveite,
se ainda não o fez, para ver todos os poemas e textos já publicados no site
www.cantadoresdolitoral.com.br na coluna de Vaine Darde.

Dinossauros do Rock

No Bar do Guego, sexta a partir da 22h30min Pida comanda uma banda formada
pela reunião de experientes roqueiros de Osório e Porto Alegre.

Hoje tem

Todas as quintas–feiras, das 21h até às 23h30min tem chorinho na Pizzaria
Casarão, com um grupo de chorões liderados por Paulinho DiCasa. Já, aos domingos,
no mesmo Casarão, Paulinho DiCasa faz o melhor da MPB, o que acontece também no
Baguta, às sextas-feiras.

La Canoa

Com alguns cantores e músicos convidados, Carlos Catuípe continua sempre, de
segunda a sábado, no La Canoa em Tramandaí.

Conforto, segurança e cortesia

Os Cantadores do Litoral são
transportados pela Empresa de
Ônibus osoriense São José. Dia
7 de outubro a viagem é para
Passo Fundo onde o grupo faz
show no Auditório Um do Centro
de Eventos da Universidade de
Passo Fundo, pela Lei de Incentivo
à Cultura. dia 11, todos os
músicos litorâneos que participam do II Rio Grande Canta os Açores, estão convidados
para, numa cortesia da empresa, irem no seu carro 2005 para Capão da Canoa. Dia
13, a confirmar, Porto Alegre. E, ainda no mês de outubro, Santo Antônio, Crua Alta e
Ijuí.

Califórnia

A 34ª Califórnia da Canção Nativa, festival Patrimônio Cultural do Estado, teve
período relâmpago de inscrições e já divulga as trinta e duas selecionadas dia vinte
de setembro. Para revezarem-se nas pré-califórnias de Porto Alegre, Caxias,
Uriuguaiana e Jaguarão, foram convidados dez jurados: José Fogaça, Silvio Genro,
Tadeu Martins, Daniel Morales, Cecília Lopes, Alci Sheuichi, Diogo Madruga, Antonio
Augusto Fagundes, Atanásio Borges Pinto e Nelson Coelho de Castro. A Final da
Califórnia acontece de sete a onze de dezembro em Uruguaiana.

Chamame

Está sendo gravado, por uma
produtora da Alemanha, na província
de Corrientes/Ar, um documentário
sobre o “chamamé”. A protagonista é a
cantora librenha Gicela Mendez Riveiro,
que escolheu um Chamamé Brasileiro
para ser um dos temas do Filme. A
Canção “Meu Chamamé” de autoria de
Jaime Ribeiro (músico e apresentador
do programa A voz do Pampa na Rádio
96FM de Uruguaiana). O documentário
começou a ser rodado no início do mês na Cidade de Paso de Los Libres. As
filmagens terão continuidade em toda a província de Corrientes com a participação de
vários cantores de nome do Chamamé, como, Maria Ofélia, Mário Boffil, Tereza Parodi
e outros.

A cidade de Osório realizou o
desfile da Semana da Pátria e se
percebeu a falta de grandes escolas
municipais e estaduais do município.
Ex atament e e scolas qu e sempre
tiveram o apoio da comunidade em
suas festividades e idealizações. Se
não existe sentimento pátrio, se não
existe o civismo, pelo menos deveria
haver o sentimento de muito
obrigado , em desfilar na avenida e
agradecer a comunidade de Osório
e , se f o s s e o c a s o , m o s t r a r o
potencial destas escolas.
Mas preferiram ficar fora de uma
comemoração cívica. Outras deram
um belo exemplo indo até a avenida
protestando ou apresent ando os
serviços que são a rotina de seu diaa-dia . Mas ficou faltando aquela
escola que estão no coração das
pessoas.
Tivemos um exemplo que causou
admiração nas pessoas. Uma escola

levou a avenida seus ex -alunos,
numa demonstração de carinho com
sua comunidade. Outra s levar am
suas crianças, e foi lindo ver pais e
filhos desfilando e sendo aplaudidos.
Está na hora de revermos estes
conceitos. É claro que a não
participação é um ato Democrático,
mas se torna autoritário no momento
em que alunos e pais queriam
d e s f i l a r, m a s o s p r o f e s s o r e s
d i s s e r a m n ã o . E n t ã o n ão h o u v e
Democracia. Houve imposição da
minoria e isso é autoritarismo puro.
Pelo que se percebeu a opinião de
professores foi decisivo sem ouvir
alunos e pais.
O que também deve ser analisado
é que estas escolas sempre tiveram
o apoio da comunidade.
Esperamos sinceramente que no
próximo ano todos sejam ouvidos e
que o nosso desfile seja ainda maior
no próximo ano.

