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QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2006

“ Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus
anos jamais terão fim.”
Biblia Sagrada, Salmo 102,27

Um pacto para aparecer
A Assembléia Legislativa lançou
esta semana um pacto pelo rio
Grande, com objetivo de traçar os
planos de desenvolvimento para o
estado até ano de 2015. Na verdade o
referido pacto nada mais representou
do que uma espécie de teatro pra a
Assembléia aparecer perante a
opinião pública num ano eleitoral. Nem
mesmo representantes de grandes
industrias estavam presentes, ficando
o tal pacto restrito ao poderoso Jorge
Gerdau Johannpeter. A festa teve até
a presença de grandes músicos
gaúchos
Em pleno ano eleitoral o tal pacto
serviu mesmo foi para ser manchete
de jornais, pois é exatamente nesta
época que os partidos estão
debruçados em fazer seus planos que
serão apresentados a população na
campanha eleitoral.
Portanto o tal pacto que tem a idéia
inicial de ser um plano dos próximos
governos vai ir pra uma gaveta assim
como os milhares planos para tirar o
estado da crise financeira que nunca
passou para ação concreta de nossos
governantes.
Certamente o futuro governador vai
ignorar o tal pacto e colocar em ação

aquele que será aprovado pela
população através do voto popular. O
plano de governo do próximo
governante é que será de fato o
verdadeiro pacto entre o governo e o
povo para tirar o estado da crise.
Também é de se estranhar que o
pacto nasça no último ano de governo.
Bem que poderia ser feito no primeiro
dia do atual governo,e se ele é tão bom
assim deveria ser colocado em ação
quatro anos antes e não agora, como
que se, de repente, alguém descobrisse
a solução para todos os problemas do
estado.
Portanto, na nossa opinião o pacto
patrocinado pela Assembléia Legislativa
nada mais serviu para se deliciar com os
acordes de Luis Carlos Borges, do que
uma solução concreta para o estado do
rio grande do sul. Um oportunismo
político enorme que serviu apenas para
ser manchete nos principais jornais da
capital
O verdadeiro pacto deve ser feito na
próxima eleição, onde o povo do Rio
Grande do Sul vai dizer o que ele
realmente quer pra o nosso estado e vai
apostar tudo no nome que for escolhido
governador, para que ele realmente
faça alguma coisa pelo nosso rincão.

Chamam a atenção de todo o Brasil

As Sentenças vitoriosas contra a OMB, que “julgam procedentes os
pedidos e concedem a segurança pleiteada, para o efeito de determinar
à Ordem dos Músicos do Brasil que se abstenha de exigir a inscrição
dos impetrantes na entidade e de exercer qualquer controle sobre a
atividade artística por eles desempenhada.” São mérito do advogado
Renato Freitas Júnior e fazem com que músicos de todos os cantos do
país entrem em contato conosco, cumprimentando-nos e solicitando
informações a respeito de nossas vitórias contra o desmando ditatorial
de quarenta anos das diretorias da OMB. Agora, já somos mais de trinta
músicos litorâneos livres desse controle. Mas estamos todos
engajados e apoiando o Movimento Muda OMB dos Fóruns
Permanentes de Música do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e,
assim que a OMB voltar a ser uma entidade de respeito, valorização e
defesa da nossa classe, estaremos todos fazendo parte dela
novamente.

Renato Júnior

Depois de algum tempo afastado dos palcos por ocupações de sua
outra profissão, a de advogado, Renato Júnior retoma sua carreira e já
prepara o lançamento de seu terceiro CD, que está sendo produzido
por seu principal parceiro Cássio Ricardo. Sua volta acontece no show
do dia 20, sábado, em Atlântida Sul.

O disco novo

Este Cd mostrará, não propriamente um novo estilo, mas sim a
postura já assumida por Renato Júnior há cerca de três ou quatro
anos: o afastamento da música fandangueira, dirigida a CTGs que era
a tônica dos seus outros discos; para dedicar-se à música popular
brasileira, à música litorânea e à música de raiz, que o levou a vários
palcos de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, por sua participação nos principais festivais do país.

O disco novo II

Entre as canções que farão parte deste CD estão: Motivos, E se
Jesus Voltar, Classificados, Tempos de Ser, Ilhas do Coração, Céus
Azuis, No Tempo Velho das Estradas Longas e a regravação da sua
música de maior apelo popular e sucesso inegável Amigo Meu. Seus
parceiros de composição na maioria das músicas desse disco são
Vaine Darde e Cássio Ricardo.

No show

Além dessas suas composições próprias, Renato Júnior estará
mostrando no show do dia 20, na 1ª Festa do Peixe Frito, clássicos
brasileiros como Romaria e Vento Negro. Na banda que o
acompanhará, estarão Diego Sá no violão e guitarra, Adriano Linhares
no contrabaixo, Nilton Júnior nos teclados, Leandro no acordeão, e
Benito Lemos na bateria.

O Pagode DiCasa também está voltando

Sexta, 19, em Atlântida Sul, será marcada a volta do Grupo Pagode DiCasa
que tanto alegrou os osorienses há alguns anos atrás. Formado por Paulinho
DiCasa, Paulão, Pola, Naniko e Miltinho, com a participação de alguns músicos
convidados, eles prometem muito samba, muita alegria, pagode e alto astral.

A festa continua

Depois do Pagode DiCasa, a “festança ta formada” em Atlântida Sul, dia 19, na
1ª Festa do Peixe Frito, com Julian & Juliano e Só Vanerão, que tem como
músicos Cássio Ricardo na Guitarra, JP no baixo, DaCostta na bateria e Rodrigo
Reis na Percussão.

Nos bares

Mesmo com a volta do Pagode DiCasa que, segundo o seu líder - desta vez
é pra valer e pra ficar - Paulinho DiCasa continua tocando todas as quintas no
Baguta Bistrô e aos domingos na Pizzaria Casarão.

