QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2005.

EDITORIAL
Coração de Tambor

Chegou o CD produzido por Ivo Ladislau contendo suas parcerias com vários
compositores. Com uma seleção musical baseada nas influências africanas, que
viaja do Maçambique ao Reggae, este projeto afro-açoriano que tem apoio da LIC faz
parte de um todo que chamamos de “Projeto Litoral”.

Músicas pulsantes

As músicas, na sua maioria, foram participantes e, muitas delas, vencedores de
diversos festivais como Tafona, Moenda, Musicanto e Cosquin-Argentina: Kalunga,
Maçacaia, Coração de Reggae, Capão da Negrada, Coração de Tambor, Capitão do
Mato, Aporte, Pagamento de Promessa, Tira o Pé do Chão, Alma, Prainha, Maria
Farinha, Vinheta Maçambique e Réquiem por uma Rainha.

Os parceiros e os intérpretes

Entre muitos que se engajaram neste “Projeto Litoral” (e que, quase na sua
totalidade, são citados no texto de apresentação de Ivo Ladislau) estão participando
do disco: Beto Bollo, Jorginho do Trumpete, Carlos Catuípe, Cléa Gomes, Kako Xavier,
Catuipe Jr, Loma, Serginho Moah, Grupo Status, Grupo Cantadores do Litoral, Pedro
Guerra, Zé Caradípia, Lúcia Helena Grupo Maçambique de Osório e outros.

As duas estão lá!

As cidades de Tramandaí, Imbé e Capão da Canoa, através de seus autores e
compositores: Mário Tressoldi, Carlos Catuípe, Ivo Ladislau e Vaine Darde levam
duas músicas para as finais da 34ª Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul,
que acontece de 8 a 11 de dezembro na cidade de Uruguaiana. “Cantiga de Mar”
interpretada por Catuípe Jr e “Um Terno Pela Paz” interpretada por Lúcio Pereira e
Carlos Catuipe são as músicas que representam o Litoral Norte. Essas músicas
foram 1º e 3º lugares da 17ª Tafona, e agora credenciam-se a - como no ano
passado - vencer a Linha de Manifestação Riograndense do maior e mais antigo
evento do gênero no Rio Grande do Sul, primeiro festival a ser declarado Patrimônio
Cultural do Estado.

As palavras de Glênio Reis

“Considerando o somatório de surpresas encontrado na composição “Amor de
Além Mar”, onde brilharam a cantora Adriana Sperandir, o arranjo, a composição e os
músicos, obrigaram-me a destacar como a revelação do Festival Rio Grande Canta
os Açores, em que brilharam, entre outros, todos os tecladistas presentes. Uma
safra competente de futuros grandes músicos desponta para a música do sul do
país. Palmas pra eles, que eles merecem.”

Sobre os Cantadores do Litoral

“Foi uma grande demonstração de fantástica evolução musical, instrumental e
poética da música litorânea. O show proporcionado pelos Cantadores do Litoral,
foi o melhor já visto até os dias presentes em nosso Estado. Certamente
faria sucesso em qualquer parte do Mundo, pois é rico em todos os
sentidos, desde os vocais, solistas, arranjos, movimentação cênica, trajes
típicos, danças e percussão. Jamais assisti um espetáculo tão pulsante e
cultural ao mesmo tempo. Obrigado aos organizadores pela homenagem e pelo
que vi e ouvi.

Onde estão?

Os dois textos acima estão publicados na página de Festivais do site “Rio
Grande do Som” do apresentador do programa “sem Fronteiras” da Rádio Gaúcha,
radialista Glênio Reis, um dos maiores, mais respeitadas e conceituados críticos
musicais do Rio Grande do Sul de todos os tempos.

Show com Giba-Giba

Meu grande amigo e parceiro Giba-Giba estará, mais uma vez, em Osório no I
Simpósio Internacional do Litoral Norte sobre História e Cultura Negra promovido pela
Faculdade de Osório dias 23, 24 e 25 de novembro.

Antes disso

Entre os dias 13 e 20 de novembro estará acontecendo a “Festa dos Tambores”
na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. O evento é idealizado e produzido por GibaGiba, que já programou o espetáculo “Cantadores do Litoral na Batida do Maçambique”
para o dia 19 de novembro.

Em boa hora a Secretaria do
Me i o A m b i e n t e d e O s ó r i o
finaliza o seu projet o da cole ta
seletiva de lixo, um trabalho que
jamais deveria ser esquecido em
Osório. O mais important e em
todo este processo é o
p lan e ja me nt o q u e es tá se n d o
f e i to s o b r e e s t e a s s un t o . E m
primeiro lugar estão sendo
organizadas as pessoas que
trabalham neste setor numa
cooperativa. Em segundo a
união da rede municipal e
e st ad ua l d e ens in o p ois é n a
educação onde tudo começa a
se desenvolver com sucesso.
Com isso nota-se uma união
em torno deste assunto tão
importante para a comunidade
d e O s ó r i o . Tu d o i n d i c a q u e
dentro de poucos dias será
lançada uma campanha em toda
a comunidade para que a
população comece a se
conscientizar para a coleta
seletiva de lixo.
Isso certamente será de
extrema importância para o
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“Direis áquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz

a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz!”
BÍBLIA SAGRADA Samuel 25, 6

futuro do município.
O q u e s e e sp e r a q u e t o d o
este belo trabalho seja uma
constante daqui por diante.
Pois é sabido que a coleta
seletiva de lixo foi iniciada há
alguns anos atrás, e totalmente
esquecida quando mudou o
governo. Está na hora dos
governos deixarem a política de
lado a f avor da comunidade. A
coleta seletiva de lixo foi
iniciada na primeira gestão do
governo do atual prefeito.
Depois disso foi totalmente
ignorada. Ag ora ret oma -se um
serviço que está atrasado , mas
ainda dá para recuperar o
tempo perdido.
Isso também prova que a
criação da Secretaria do
Planejamento e meio Am biente
foi uma grande jogada da
a dm in ist r aç ão mu n ic ip a l, p o is
em pouco tempo já mostrou a
que veio e quem ganhará com
isso será a comunidade de
Osório.

