QUINTA-FEIRA, 02 DE NOVEMBRO DE 2006

Uma simpática visita portuguesa, com certeza!

OSÓRIO

Pensemos. Está na hora do
osoriense começar a colaborar com a
administração pública, ajudando a
conservar e denunciando os vândalos
que danificam bens públicos, como
praças, bancos, placas de sinalização,
flores, o meio ambiente, enfim, tudo o
que está a disposição do povo, pois
somente assim agindo é que vai ajudar
na profunda mudança de mentalidade.
O poder público vem fazendo a sua
parte, agora, com mais intensidade, a
administração privada deve começar a
investir no desenvolvimento do nosso
município, quem sabe construindo
hotéis,
pousadas
e
outros
empreendimentos, tanto no centro,
como junto as belíssimas lagoas e no
magnífico Morro da Borússia. Aqueles
que ainda insistem em atitudes
negativas, até por serem pelegos de
ilustres irracionais (o certo seria
cidadãos), a lei está aí para ser
cumprida e, tenho certeza, que o
Ministério Público, as Polícias Civil e
Militar e o Judiciário como um todo,
saberão agir com rigor, não levando em
conta isto ou aquilo, mas o bem estar
do munícipes e visitantes. Uma coisa é
certa: no momento que vier a público
os nomes e as punições exemplares
desses “conhecidos” baderneiros, os

que pensam e agem como eles,
esconderão os rabos e as unhas para
não serem reconhecidos e quem sairá
ganhando é a sociedade organizada e,
principalmente, o Município de Osório.

CRIME

Alguns “conhecidos” baderneiros e
seus manipuladores estão sendo
observados para serem apanhados no
momento do crime.

NÃO GOSTAR

Certamente, como acertei nos dedos
dos vândalos e de seus mandantes,
alguém pode não gostar.

PROGRESSO

Os eleitos aqui e lá representam,
com certeza, a vontade do povo e a
esperança de progresso.

VEREADOR

Também faz parte da ação política
engolir certas atitudes, principalmente
pelo Homem Político Vereador.

HOMENAGEM

Hoje homenageio o osoriense
empreendedor e repudio os “conhecidos”
baderneiros e sem amor pela nossa
cidade.
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Acompanhados por Ivo Ladislau,
estiveram visitando Osório, em especial o
Grupo Cultural Cantadores do Litoral e a RimaAperfeiçoamento, os simpáticos jornalistas
açorianos - da Rádio e Televisão Portuguesa
de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel - Maria
Teresa Tomé e Victor Alves. Além de conceder
uma entrevista em que pude contar um pouco
sobre o trabalho de resgate cultural e musical
afro-açoriano que o Grupo Cantadores do
Litoral vem desenvolvendo através de
projetos viabilizados pela Lei de Incentivo à
Cultura, tive a grata oportunidade de aprender,
com eles, um pouco mais sobre as belas ilhas açorianas.

Matérias

Os jornalistas açorianos que vieram ao Rio Grande do Sul para transmitir o XI Festival de
Folclore de Gravataí e também para serem palestrantes no II Congresso Internacional de Festas do
Divino Espírito Santo que está sendo realizado em Porto Alegre de 24 a 26 de Outubro, estão
colhendo várias imagens, matérias e entrevistas para serem veiculadas na RTP 1 e RTP 2 em
Açores, Portugal e Canadá e ainda para todo o mundo Luso pela RTP Internacional.

Grupo Status vai com três!

Nossa expectativa é para a performance
do Grupo Status que já tem as suas três
músicas garantidas e classificadas para a
final da Califórnia da Canção deste ano que
acontece de 6 a 10 de dezembro em
Uruguaiana. Como o Grupo Cantadores do
Litoral não concorre, pois não inscreveu
nenhuma música, o nosso diretor musical,
Mário Tressoldi participa com o Grupo Status.

As finalistas são: Feitiço
da Lagoa de Edson Vieira, Cláudio Amaro e Dani DK, classificada em Porto Alegre; Sete Nações
e Uma Cruz de Mario Amaral, Edson Vieira, Cláudio Amaro e Dani DK, classificada em Tramandaí;
e Terra Sem Males de Dilan Camargo, Edson Vieira, Cláudio Amaro e Dani DK, classificada em
Gramado.

Diário de Campo e Distância

Outro grande amigo, músico e compositor
que também já está classificado e merece
nossa torcida é o litorâneo (do sul) Marco
Araujo que, com seu grupo Cantoria e Flávio
Hansenn, defendeu
na Pré-Califórnia de Porto Alegre.

Importante Seminário

Perspectivas e Desafios para o
Desenvolvimento de Osório. Aconteceu dia 31
de Outubro, na Câmara de Osório.

“Maior Abandonado”

Na Pré-Califórnia de Gramado, Pirisca Grecco e seu contrabaixista, abandonados, tiveram que
defender a sua música concorrente sozinhos, pois os outros companheiros “resolveram fazer
turismo em Gramado” só chegando na hora do show de intervalo que também seria apresentado
por eles. Claro que a música foi desclassificada. Que pena!

Rádio Cassino transmite on line dia 28

A Rádio Cassino AM transmitiu on line a quinta eliminatória que aconteceu em Rio Grande, no
dia 28 a partir das 20 horas. Para continuar ouvindo, basta acessar a página especial
“Acompanhando a Califórnia” no portal www.cantadoresdolitoral.com.br e clicar em “eventos”.

Litorâneos são destaque e ganham “quase tudo” num festival gaudério!

Mostrando sua competência e ecletismo,
neste final de semana os litorâneos deram
mais uma resposta para os que ainda
insistem em não acreditar: Fora a vitória de
Pirisca Grecco (o que não podia ser
diferente), só deu litoral no festival de linha
campeira e crioula de Triúnfo, A Escaramuça
da Canção Gaudéria. O Grupo Chão de
Areia (Tramandaí) - integrado por Chico
Saga, Flávio Júnior e Mário Tressoldi, com a
participação de Anderson Oliveira e Lúcio
Pereira - ganhou o 2º Lugar e Melhor
Grupo Vocal com a música No Galope da
Cordeona e ainda Mário Tressoldi ganhou o Melhor Arranjo com a música Milonga de
Deus. Como Melhor Intérprete e em Terceiro Lugar ficou a nossa grande cantora Loma com
a música Da Parceira.

