QUINTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO 2007

PESSOAS

Pensemos. A vaidade das pessoas,
muitas vezes, pode colocar uma brilhante
carreira em perigo, pois manter,
aparentemente, uma condição ou para
não dar o braço a torcer, isto é, outros
têm as suas razões e verdades, mas o
importante é manter as aparências. Em
política, em geral, as vaidades acabam
derrotando os vaidosos, pois o povo sabe
exatamente o comportamento deles e
faz o seu julgamento pelo voto. A vaidade
a que me refiro é a mesma coisa que
ser o dono da verdade e só enxergar
aquilo que traz algum benefício próprio,
ignorando, portanto, o bem coletivo.
Outra regra da vaidade política é colocarse num altar sem levar em conta que o
santo é de barro e que uma queda o
parte em pequenos pedaços, tornando
sua remontagem um tanto difícil ou até
mesmo impossível. Também existem os
vaidosos que se dizem humildes na
tentativa de enganar alguns por algum
tempo, mas se esquecem que é
impossível enganar todos o tempo todo.
Esta crônica não é dirigida a alguém em
particular, embora, se houver
necessidade digo quem é, mas tem o
intuito de melhorar a atuação positiva em
prol da coletividade e que o poço de

vaidade se esgote ligeiramente antes que
os eleitores o entulhe de maldades e
outros qualificativas destrutivos. Você que
teve a paciência de ler até aqui, não
conhece alguém que já foi derrotado pela
vaidade? Tenho certeza que sim e que já
estão comentando sobre o aparecimento
de vaidosas pessoas.

VAIDOSAS

Muitas vezes, até estrategicamente,
podemos ter atitudes que desgostem
este ou aquele, mas não podemos ser
considerados pessoas vaidosas.

DERROTA

A pessoa vaidosa é aquela que mesmo
sabendo que outros têm razão, não
admitem a derrota.

CERTA

Quem falseia a verdade com o intuito
de tirar proveito próprio, tem como
conseqüência a derrota certa.

HOMENAGEM

Pessoas vaidosas derrota certa,
títulos anteriores, é uma advertência para
alguns e, para você meu eleitor, a minha
homenagem.
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Diego Ribeiro: mais um ex-aluno da Rima
que brilha na Europa

Filho de família osoriense, gaúcho (brasileiro), Diego
Ribeiro nasceu em 1981. Toca guitarra e violão há 11
anos. No Brasil, estudou música na Rima, na cidade
de Osório/RS e tocou em festivais de violão clássico,
em um grupo de chorinho e em bandas cover. Viveu e
tocou em várias cidades de Portugal por dois anos e
meio. Lá, tocou em bandas brasileiras, portuguesas e
inglesas e em um quinteto de jazz. Morando e tocando
em Londres desde 2003, tem vivido exclusivamente da
música. Atualmente está concluindo uma turnê de quatro
meses pela França. Esta é a apresentação de Diego
Ribeiro no MySpace.

Influências

Quanto a suas influências, Diego
Ribeiro diz: “ - Tudo começou com
Paganini, Vivaldi, John Williams e
outros compositores clássicos e
violonistas. Do Brasil: Tom Jobim,
Chico Buarque; da música
instrumental: Raphael Rabello, Paco
de Lucia, Dave Matthews, Steve Vai,
Joe Satriani e Paul Gilbert, entre
outros”. Diego e sua banda inglesa
The Sarah Carter Band fazem de dezoito a vinte cinco shows por mês em todo
o Reino Unido e em outros países europeus.

Libório

Recebi a visita do acordeonista osoriense Libório que também já foi aluno e
monitor da RIMA, agora, ele está radicado em Florianópolis, onde, junto com
Luiz Bastos, músico e compositor de Santa Maria, mantém um estúdio de
gravações e aulas de música em Floripa e Kobrasol. Eles estão com um Projeto
que conta com o apoio do Vereador João do Ovo e da Câmara de Vereadores de
cidade de São José/SC, para o ensino gratuito de música, bem como para o uso
do estúdio de gravações, para músicos e crianças necessitadas de Santa Catarina,
através da Lei de Incentivo à Cultura de lá.

Paulinho DiCasa

Também em Santa Catarina, só que cumprindo temporada em um bar de um
hotel na praia de Itapuá, estão Paulinho DiCasa (violão e voz) e seu irmão
Geferson de Lima (percussão). Eles ficam por lá durante os meses de janeiro e
fevereiro.

Baguta Bistrô

Jeimes e PC estão todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas no Baguta
Bistrô – Largo dos Estudantes em Osório.

Leandro Maineri

Hoje (quinta), no Clandestino em Porto Alegre, na João Alfredo, 496; sextafeira Leandro Maineri e Banda no Jardim da Noite em Tramandaí; com o Projeto
“Vai Brasil” de todas as sextas. Sábado, às 22h30min no Villa Rústica e às
2h30min no La Bodeguita em PA; e Domingo no Cevaria em Atlântida.

Ivo Ladislau

Existe grande expectativa pela
confirmação, da nova Governadora, do
Nome de Ivo Ladislau para a
Presidência do Instituto Estadual de
Música. Ivo Ladislau, que atualmente é
Membro do Conselho Estadual de Cultura,
é um ferrenho pesquisador, compositor e
divulgador da cultura afro-açoriana vigente
aqui no Litoral Norte e vem
desempenhando um importantíssimo
papel na preservação, perpetuação e
divulgação dessa cultura aqui no Brasil,
no Canadá, em Portugal e nos Açores,
tendo inclusive o reconhecimento e o
apoio da Directora Regional das Comunidades e do próprio Presidente do Governo
Regional dos Açores.

