QUINTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2006

EDITORIAL
Já estão em plena campanha eleitoral
os candidatos a governo do estado. Aqui
na nossa cidade não poderia ser diferente.
Desta vez a Justiça Eleitoral colocou
regras que serão de muita importância,
pois parece que a política será feita de
uma forma que sempre deveria, ou seja,
algo sério para ser apresentado a
população.
Aquela poluição visual acabou. Os
cantores famosos nos showmícios
terminaram. Agora as estrelas serão os
próprios candidatos que apresentarão
programas de governo ao invés de
música.
Também se percebe a preocupação
para que episódios como o mensalão, ou
roubalheira, na linguagem popular serão
impedidos de acontecer. Se isso vai dar
certo ainda é cedo pára afirmar, mas pode
ser o início de uma nova era na política
brasileira.
O que se espera agora é uma
campanha limpa em todos os sentidos,
não somente nos postes e nas ruas, mas
na apresentação de programas concretos
para que o nosso estado seja cada dia

“Quem se compadece do pobre ao SENHOR empresta,
e este lhe paga o seu benefício.”
Bíblia Sagrada, Provérbios 19, 17.

melhor.
Temos candidatos para todos os
gostos. Em breve os espaços no rádio e
na TV irão nos dar uma noção do que está
acontecendo. Então teremos condições de
escolher aquele que mais se adapta aos
nossos pensamentos e aquilo que
queremos para que nossas comunidades
tenham dias melhores.
O que precisamos ter em mente é que
estaremos escolhendo os nossos
verdadeiros representantes. A maioria da
população já não lembra em quem votou
para deputado na última eleição. Isso quer
dizer que o nome escolhido esqueceu a
sua comunidade, caso contrário, o seu
nome seria lembrado todos os dias.
Então está na hora de lembrarmos isso.
Está na hora de votarmos em quem tem
nome e endereço que nós conhecemos, e
não em ilustres desconhecidos que só
aparecem em época de eleição.
Vamos aproveitar as mudanças nas
orientações das Justiça eleitoral e também
promovermos mudança no quadro político
atual. Assim teremos dias melhores para
todos.

Recital de Graduação

Hoje, às 20 horas no Auditório Tasso Corrêa do Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre estará acontecendo o
Recital de Graduação do Bacharel em Instrumentos (Violão) Mário César
Tressoldi. No concerto, que é aberto ao público, Mário Tressoldi executará obras
de Johann Sebastian Bach, Augustin Barrios, Marlos Nobre e Leo Brouwer, entre
outros. A formatura será dia cinco de agosto.

O primeiro

Mário Tressoldi será o primeiro músico nascido e criado na região Litoral
Norte/RS que portará um Diploma de Curso Superior de Música. Isso, claro, é
motivo de orgulho para todos nós. Seus colegas, seus alunos, seus amigos de
todos os tempos da Rima e dos Cantadores do Litoral estão tão felizes quanto ele.

Festivais estudantis

Amanhã, 14 de julho, no Grêmio Atlético Osoriense, a partir das 20 horas,
teremos o Rural In Concert abrindo a temporada de festivais estudantis de 2006.

Inscrições

Segundo informações da professora Angelita Rocha da organização do Rural
In Concert, foram inscritas nove bandas: Wild Horses, Jah’s Som, Grupo Ramos,
Heitor Lisbos, Acustic’Art, Jahyo, Ponto e Vírgula, Hate 23 e Kades; já, as
composições - todas em Língua Portuguesa - versam sobre o amor, a saudade, a
natureza e temas sociais. Seus gêneros passeiam entre o rock, o reaggae, o pop e
o gospel.

Ficha Técnica

O corpo de jurados já confirmado será constituído por: Newton Arboit, Turíbio
Júnior, Genesom Júnior e Lázaro Ramos que fará um show acústico após a premiação
do Rural In Concert. A sonorização e iluminação são da Aleksom Produções. Os
ingressos a R$ 4,00 (venda antecipada) e R$ 5,00 no local. Os pontos de venda são
as escolas Polivalente, Prudente, Rural e General e ainda a Cia da Música.

O festival do Marquês

“O 14º Calimar já está quase pronto.” - Diz o professor Dalpaz - “Os patrocínios
já foram acertados e as inscrições já estão encerradas. Como sempre, estamos
muito anciosos... Trata-se de uma atividade fantástica que modestamente
organizamos para contribuir com nossos alunos e alunas, mas também com a cultura
de nosso município e região...”

Participação

Serão dezesseis músicas no palco do Ginásio de Esportes da CNEC, a partir das
20 horas do dia 21 de julho. Com ingressos antecipados a R$ 3,00 (na tesouraria da
escola), e R$ 5,00 na hora do evento (no local).

Transmissão

O 14º Calimar será filmado, transmitido ao vivo pela Rádio Osório e (como no
ano passado) terá imagens e som também ao vivo pela Internet.

Amanhã

Durante todo o dia, acontece mais uma linda edição do Festival Regional
Nossa Arte na Escola Santa Terezinha, em Santo Antônio da Patrulha. A APAE de
Osório participa com os seus grupos de Dança e de Música. Eu estarei julgando as
modalidades de Folclore e Artes Cênicas. Será, como sempre, um dia alegre e
inesquecível.

Show Room itinerante

Segunda feira. Dia 10. a Roll Over recebeu a
visita de importantes figuras nacionais do mercado
musical: A chefia do departamento de Marketing da
Warm Music e o guitarrista Richard Powell que
após algumas “canjas e dicas” deixou os visitantes
babando no ônibus show room. A empresa
osoriense tem chamado a atenção por seu
desempenho entre os grandes fornecedores do centro do país, e esta visita marcou
o início de novas negociações, diversos produtos do ramo, assistência técnica,
patrocínios e um evento já em estudo envolvendo de Mostardas à Torres. Na foto, da
esquerda para a direita, Márcio da Warm, Arboit da Roll Over, Moisés da Sycorel, ao
fundo a equipe da loja e Richard à direita.

K&k

Hoje tem Kleiton e Kledir no Programa do Jô, não perca!

