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EDITORIAL

“SENHOR, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir; inclina os ouvidos
à minha voz, quando te invoco.” Bíblia Sagrada, Salmos 141, 1.

A novela
chamada política

Repercutem nos meios políticos os
movimentos na Câmara de Vereadores
de Osório. Num verdadeiro jogo de
x a dre z a con te ce ra m mu d an ç a s
rápidas mudaram o perfil da gestão
administrativa do poder legislativo de
Osório. Parece que está tudo acertado
inclusive para a próxima gestão cuja
eleição acontece em dezembro.
Enquanto isso nossos lares foram
invadidos pela propaganda eleitoral,
numa verdadeira novela chamada
política, onde o espectador eleitor vai
decidir o seu final dia 01 de outubro
indo as urnas. Aliás, as principais
decisões políticas dos últimos tempos
foram preparadas via TV. O nosso
futuro está naqueles programas que
nos apresentam no dia-a-dia. Os
processos midiáticos com técnicas

jornalísticas são os meios usados pelos
políticos para entrarem em nossas
ca sas e pa s s a rem a men s a ge m
visando um final feliz no novelão
brasileiro.
Então está na hora de analisarmos
todas as mensagens que estão nos
passando, e escolhermos o que é
melhor pra nós. Os atores estão aí, com
produção e tudo mais. Alguns fizeram
plásticas e nas propagandas dos
santinhos ficaram irreconhecíveis em
busca do voto. Usaram programas de
computador para parecerem mais
jovens e enganar o eleitor. É preciso ver
isso. É preciso ver olho no olho. Esta
novela nos dará a oportunidade de nós
escolhermos o seu final. Por isso a
importância de analisarmos em todos
os sentidos.

2º Lugar com gosto de vitória

A música NOS BRAÇOS DO VIOLEIRO obteve a 2ª colocação e também
o prêmio de Música Mais Popular do 15º Festival de MPB de Tatuí/SP. A
música “Flor da Manhã, do paraense Fabrício dos Anjos, foi a vencedora
da histórica edição de 15 anos do Festival de Música Popular Brasileira
de Tatuí, um dos mais tradicionais do país. Em segundo lugar, e também
como música de maior aclamação popular, ficou a música “Nos Braços
do Violeiro”, com letra e música de Mário César Tressaldi, Mário Simas
Tressoldi, Chico Saga e interpretação do Grupo Chão de Areia. A música é
de Tramandaí, Rio Grande do Sul, e recebeu prêmio das mãos do jurado
Osmar Barutti. O prêmio de 3º lugar foi entregue por Ubirajara Penacho
dos Reis, o Bira, à música “Cruzada de Amor”, de Carlin de Almeida, da
cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Na quarta colocação ficou a música
“Rio”, de Juca Novaes, com interpretação de Daisy Cordeiro, da cidade de
São Paulo. A quinta colocada foi “Ir e Voltar”, de Kiko Zamarian, com letra
de Eduardo Penteado de Freitas Avellar e interpretada por Zé Renato
Fressato, da cidade de Mococa-SP, que também recebeu o prêmio de
melhor intérprete do festival.

Consagração

Além da consagração do público que vibrou com as apresentações da
música NOS BRAÇOS DO VIOLEIRO e dos resultados obtidos, o Grupo
Chão de Areia - Mário Tressoldi, Chico Saga e Flávio Júnior - foi aclamado
e aplaudido em pé quando entrava num restaurante onde estavam vários
músicos concorrentes, alguns jurados, público e imprensa que assistira
o festival momentos antes. Faz duas semanas, o mesmo Grupo Chão de
Areia foi o grande vencedor da 20ª Moenda (edição comemorativa que
resgatou as melhores músicas dos vinte anos) com a música A MOENDA
E O TEMPO.

Litoral na Expointer

Através da Lei de Incentivo à Cultura e para comemorar os trinta anos
do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore foram apresentados para o
público do Espaço Multicultura da Expointer os músicos do Litoral Norte.
No dia da cultura litorânea apresentaram seus shows o Grupo Chão de
Areia, Catuípe Júnior e Banda e Grupo Cantadores do Litoral. Foi uma
oportunidade do público da Expointer conhecer e aplaudir vertentes
culturais de influência afro-açorianas cultuadas aqui no litoral.

Apoio Cultural

O Grupo Cantadores do Litoral foi transportado para a Expointer com o
apoio cultural da Prefeitura Municipal de Osório. E, agradece o apoio e o
bom atendimento.

Lendro Mainere faz três shows na mesma noite na capital

O músico osoriense Leandro Maineri estará em três bares de Porto
Alegre na noite de sábado: às 22h30min, no Vila Rústica pub (na rua
Fabrício Pillar quase esquina Quintino Bocaiúva); a partir da meia hora
tem Leandro Maineri e Banda no Trivial (rua Dona Laura); e às 3h da
manhã, no La Bodeguita (Lima e Silva, 426).

Loma

Dia 2, sábado tem show Negalomania com a Loma na Expointer.
Ziguezagueando, Mar de Saudade, O mundo Nasceu de um Samba,
Mulheres D’Areia, e O Meu Lugar são algumas das canções que estarão
sendo apresentadas. Com ela estarão os músicos Giovanni Berti
(percussão), Mário Tressoldi (Violão) e Dani DK (teclados).

Paulinho DiCasa

Continua todas as quartas no Casarão Pizzaria Bar. Sempre
preocupado em crescer musicalmente cada vez mais, DiCasa voltou a
estudar música na Rima. Desta vez trouxe com ele vários companheiros
músicos que, a cada dia que passa, têm maior consciência da
necessidade e da importância do conhecimento musical verdadeiro.

O Baile da Cidade

O que já é sucesso todos os domingos no GAO, agora também às
quartas-feiras, a partir das 20 horas. A promoção O Bale da Cidade é de
Guilhermina e Luciano Camargo.

