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“Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome,

fazei conhecidos, entre povos, os seus feitos.”
BÍBLIA SAGRADA Salmo 105

Sucesso total em Capão da Canoa

O Rio Grande Canta os Açores tornou-se um grande festival a partir desta segunda
edição. Será um festival bienal itinerante, a partir do protocolo assinado pelo Prefeito
de Capão da Canoa e pelo Presidente da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul. Na
realidade, o festival acontecerá anualmente, mas também em outras cidades, e a cada
dois anos volta a Capão da Canoa. O evento é viabilizado pela Lei de Incentivo a
Cultura da Secretaria de Estado da Cultura.

O show

Premiação

Também nesta edição o show
principal foi do Grupo Cantadores
do Litoral, que proporcionou,
segundo as palavras de todos os
presentes na Casa de Cultura Erico
Verissimo, um espetáculo
emocionante e inesquecível.

Primeiro Lugar: CORAÇÃO AFRO-AÇORIANO (2) de Edson Vieira, Cláudio Amaro
e Dani DK, com o GRUPO STATUS que também ganhou os prêmios de Melhor Tema
Afro-Açoriano e Melhor Arranjo; Segundo Lugar e Melhor Poesia: CORAÇÃO AFROAÇORIANO de Vaine Darde e Pedro Guerra com a interpretação de LOMA; Terceiro
Lugar: NOVOS AÇORIANOS de Renato Jr e Cássio Ricardo com RENATO JÚNIOR; o
Melhor Instrumentista foi Maurício Marques (Velas) a Melhor Intérprete foi Maria
Helena Anversa (Inventário) e a Música Mais Popular foi Mar de Neto Fagundes.

Transmissão

O festival teve a transmissão para a nossa região pela Rádio Osório e da Rádio
Brava FM. E, para os Açores, Portugal e Canadá foi levado o som da Rádio Universidade
de Santa Maria através da Internet pelos sites www.cantadoresdolitoral.com.br ;
www.viaoceanica.com e www.aguarela.net, além de ser gravado para a RTP – Rede de
Televisão Portuguesa.

34ª Califórnia

A representante do Litoral Norte, “Um Terno Pela Paz”, com letra de Ivo Ladislau e
Vaine Darde e música de Mário Tressoldi e C. Catuípe e interpretação de Carlos
Catuípe e Lúcio Pereira já está entre as finalistas da 34ª Califórnia da Canção de
Uruguaiana. Ela classificou-se ontem na pré-Califórnia de Porto Alegre que aconteceu
na Assembléia Legislativa. Amanhã em Caxias, Cantiga de Mar com letra de Ivo
Ladislau e música de Carlos Catuípe, interpretada por Catuípe Jr, será a sexta
apresentação da Pré-Califórnia. Certamente estaremos garantindo mais uma vaga
para a final que acontece no mês de Dezembro em Uruguaiana.

Réus da Korti

Não esqueçam: nesta sexta, a partir da 22h30min tem show da Banda Réus da Korti
no Bar do Guego.

Muitos estão boquiabertos com a
demissão do diretor da Faculdade de
Osório. Quem o conhece sabe que fez da
CNEC a sua própria vida. Jamais
praticaria um ato ilícito. Pelo que se tem
noticia foi enganado talvez até pelo seu
jeito de ser de sempre acreditar nas
pessoas.
A CNEC estadual agiu rápido e o
demitiu. Não cabe a nós analisar este ato
que
talvez
até
esteja
certo
administrativamente, mas o que não
devemos especular é que o ex -diretor
tenha usado de má fé. Ele tem um
currículo inteiro dedicado a educação do
município.
O que se percebe é uma profunda
tristeza em toda comunidade cenecista.
A CNEC não presta muitas informações ,
mas o fato de ter demitido o professor
Isaac junto com seu tesoureiro, gera uma
infinidade de especulações.
O que é necessário dizer nesta hora é
que não devemos julgar precipitadamente
o professor Isaac Marques. Certamente
está sofrendo muito junto com seus
familiares, mas uma vida inteira dedicada
a educação não pode ser esquecida talvez

por um ato involuntário. Já pagou com a
demissão mas o trabalho que vinha sendo
desenvolvido sempre foi digno de elogios
da comunidade. Se falhou num ato
administrativo que esse fato não sirva para
que seja queimado por uma comunidade.
Quanto a CNEC estamos esperando
uma posição oficial da entidade. A
comunidade não pode ficar apreensiva e
fazendo especulações de todo o tipo. O
que realmente aconteceu tem que ser
mostrado a todos.
Também está na hora de CNEC dar
uma guinada. Talvez tenha crescido
demais. As demissões de seus diretores
em pouco espaço de tempo, talvez sirva
de lição para que seja escolhido um nome
capaz de aglutinar e dar uma nova visão
para a CNEC de Osório. O projeto do
Campus é um sonho possível, e, em
Osório temos gente com capacidade
suficiente para levar adiante este sonho
que é de todos. Também se especula que
o atual conselho da CNEC tem muito
pouca gente de Osório, embora a cidade
esteja cheia de gente competente com
capacidade de participar das ações da
CNEC no município.

