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“Volta-te, SENHOR, e livra a minha alma;
salva-me por tua graça .”

A largada

O governador Germano Rigotto
escolheu o litoral para dar a largada nas
suas pretensões a concorrer ao cargo
de presidente da República. Junto com
ele o deputado Eliseu Padilha também
deu a largada nas suas pretensões de
concorrer a governador.
Além de demonstrar o valor político
do Litoral, esta ação do PMDB tem
como objetivo fortalecer Eliseu Padilha
e fortalecer o nome de Alceu Moreira.
Por outro lado o deputado Alceu
Collares escolheu o Litoral para uma
caminhada a beira da praia, dizendo
sempre que ficou abobado com os bons
índices da pesquisa eleitoral, e que
diante deles, é candidato a governador.
Visitou o prefeito Romildo Bolzan Junior
e certamente vai fortalecer a campanha
de Ciro Simoni a deputado estadual e
Vieira da Cunha a Federal. Dia 16 o PDT
promove uma grande festa lançando
oficialmente esta dobradinha.
Estas duas ações políticas
movimentaram o Litoral Norte no último
final de semana. A presença do
governador no encontro da AGERT em
Osório marcou a presença dos grandes
políticos do estado na cidade. Esta foi a
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terceira visita dele aqui em nossa
cidade, o que torna Osório o centro
político do estado com uma atuação
marcante, mesmo porque é uma das
poucas cidades do interior do estado
que tem duas representações na
Assembléia Legislativa.O encontro da
AGERT tem tudo para ser histórico se
os pretendentes aos cargos em
questão conseguirem se eleger. Isso
também demonstra a organização e o
poder da AGERT que representa
grandes veículos de comunicação no
estado, além de mostrar a liderança do
radialista Pedro Farias no meio,
tornando a entidade cada vez mais forte
e, por conseqüência, levando o nome
de Osório a outros rincões.
Sem sombra de dúvida foi dado a
largada ao futuro político do estado e
do país. E isso aconteceu aqui em
Osório, e é motivo de nos orgulharmos
porque em cima de tudo isso é o nome
da terra dos bons ventos que está
sendo divulgada por todos os recantos.
Realmente a cidade respeita um outro
clima, e a auto-estima de todos
começa a ser revigorada com muito
entusiasmo.

Baguta Bistrô

Durante o verão o Baguta tem uma programação musical diferente: nas quartasfeiras, Doce Balanço com muito samba, MPB e pagode; e nas sextas, Fernando
Baiano com Samba e MPB da melhor qualidade. Eventualmente apresenta-se também
um grupo que faz música internacional, jazz e o melhor dos últimos quarenta anos.

Festa no Mar

Hoje tem Festa no mar: com a letra de “Mãe d’Água” de Kiko Moraes (Música que
participou de uma das Moendas), homenageiam-se a todos os que carregam essa fé.
“... E leve pras ondas do mar, oh Yemanjá,
os pedidos dos filhos de Oxalá...”
Pegue seu barco, sua rede,
sua vela, e se vá...
Siga as ondas , os ventos,
pra fome pescar...
Leve perfumes e doces,
um ramo de flores, e jogue por lá...
Saudando as caboclas sereias,
E as falanges do mar!
Odo,
Odo yo ya, minha mãe Yemanjá,
O’ê, minha rainha do mar!
Mergulha no marulho das ondas
Mãe d’Água, vistosa e serena
Sereia da estrela prateada
Coroada de mar
Levita no balanço das ondas
Mãe d’Água, vaidosa morena
Com pérolas e cabelos ao vento
Uma estrela a brilhar

3º Moto&vento

Durante o final de semana
acontece o 3º Moto&vento no
centro de Osório. No Largo (dos
Estudantes) Sônia Chemale, as
bandas locais estarão fazendo
suas apresentações. Na sexta,
às 19h - Estação Zero; às 20h
30 min – Mosquito Hitz e às 22
h - The Blazer Brothers. No
sábado, às 16h – Alquimistas;
às 17h – Beduínos; às
18h30min - The Blazer Brothers
e às 23h - Só Credence. A
promoção dos shows é da
Diretoria de Turismo da Prefeitura Municipal de Osório.

Intercâmbio cultural RS/Açores

Cumprindo um de seus objetivos, pelas necessidades e pelas responsabilidades
que lhes são impostas: o de serem os embaixadores artísticos e os perpetuadores do
legado afro-açoriano da região Litoral Norte do Estado, os integrantes do Grupo
Cantadores do Litoral (Loma, Cléa Gomes, Lúcio Pereira, Mário Tressoldi, Carlos
Catuípe e Paulo de Campos) estiveram recepcionando um grupo de músicos e poetas
das ilhas açorianas, na terça-feira, dia 31 de janeiro, no Centro Cultural Érico Veríssimo
da CEEE de Porto Alegre, durante o Encontro das Casas dos Açores do Brasil. A
programação, que fez parte do Intercâmbio Cultural Rio Grande do Sul / Açores, foi
uma promoção conjunta da Casa dos Açores do RS e do Governo Regional dos Açores,
e contou com a presença da Diretora Geral do Gabinete das Comunidades Açorianas,
Alzira Cerpa e Silva.

Tafona

Tenho recebido muitos e-mails e telefonemas dos músicos e compositores de todo
o Estado, solicitando informações sobre a Tafona. Ocorre que a transferência só foi
divulgada aqui na região, todos os participantes de outras localidades ficaram sem
saber o que estava acontecendo. Sugeri aos organizadores que enviem uma maladireta aos interessados e também um release para os grandes órgãos de imprensa do
Estado.

No Casarão

Estive lá. Sempre com muita gente pra ver e ouvir, Paulinho DiCasa continua
cantando todas as quintas e domingos na Pizzaria Casarão.

