QUINTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO 2007

NOVO PATAMAR

Pensemos. O momento de
transição de uma linha política para
outra faz aumentar o desafio de
encontrar meios efetivos para alavancar
o crescimento econômico do nosso
Estado. A primeira medida que a
Governadora e sua equipe começou a
impor foram idéias meridianas para o
aumento da receita e a diminuição das
despesas e na busca de novos
investimentos com vistas a geração de
renda com a criação de novos
empregos, parecendo, a primeira vista,
que outros governos não trataram
desses assuntos. As propostas, neste
primeiro mês da nova gestão, não têm
idéias inovadoras, portanto o que
permanece, até o momento, é a
mesmice. Onde está a Agenda
Estratégica 2006/2020 – O Rio Grande
que queremos, da FIERGS, que iniciou
em Março de 2006, envolvendo dezenas
de projetos em prol do desenvolvimento
do Estado, compreendendo as áreas de
desenvolvimento de mercado, inovação,
tecnologia, infra-estrutura, educação,
saúde, cidadania, responsabilidade
social, recursos financeiros e meio
ambiente que iniciariam em Janeiro de
2007? A sociedade organizada discutiu

tal agenda visando superar a crise que
assolava o Estado, colocando-o em novo
patamar.

QUALIDADE

A Agenda Estratégica 2006/2020
também apontou as bases para o
desenvolvimento, com ações para
garantir segurança pública, combater a
informalidade, facilitar o acesso ao
crédito, promover a responsabilidade
social, ampliar a rede de escolas de
tempo integral, capacitar o mercado de
trabalho, balancear o meio ambiente
com o desenvolvimento e oferecer saúde
pública com mais qualidade.

ESTADO?

Fora a segurança pública que
melhorou bastante, com o Secretário
Enio Bacci, do PDT, o que vem fazendo
o Estado?

HOMENAGEM

Hoje homenageio o Prefeito Romildo
Bolzan Júnior, do PDT, e sua equipe de
trabalho por estarem fazendo a mais de
dois anos, em Osório, o anteriormente
narrado e muito mais, de acordo com o
Plano de Governo previamente elaborado.
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Casarão

Adib convida e informa que a Dupla Face, agora mais dupla do que nunca, pois
voltou a sua antiga formação com Manga (Contrabaixo e voz) e Aloísio Adib (guitarra e
voz), fará uma apresentação hoje, quinta-feira dia 8, a partir das 21h na Pizzaria Casarão,
aqui em Osório.

Baguta

Abrindo somente de terça a sexta durante o verão, o Baguta Bistrô faz um
revezamento de seus músicos. Entre outros os que se apresentam com mais
freqüência são Paulo André e Felipe; Marcos Acústico; e Paulinho DiCasa. Amanhã
tem musica ao vivo no Baguta.

Califórnia retorna ao Parque

A Associação Rural de Uruguaiana comunicou ao prefeito Sanchotene Felice que
a entidade decidiu ceder o Parque Agrícola e Pastoril para realização da Califórnia
deste ano, que ocorrerá entre os dias 02 e 06 de maio de 2007, reativando a “Cidade
de Lona”. A Associação cerra fileiras em prol da realização do maior festival nativista
do Rio Grande do Sul que enfrenta dificuldades, mas certamente com a união dos
uruguaianenses será realizado com brilho. Pode e deve ser este o caminho para o
retorno aos anos de glória da Califórnia da Canção.

Começam os trabalhos de planejamento

Numa reunião no Restaurante
Da Colônia, em Santo Antônio da
Patrulha, Loma Pereira, Gerry
Marquez e eu definimos os
primeiros detalhes do Projeto de
gravação do DVD Cordas & Rimas
30 Anos - um resgate histórico. O
trabalho extremamente criterioso
em sua qualidade técnica e
artística será realizado em Porto
Alegre em setembro e terá a
direção cênica de Gerry Marquez,
direção de áudio do engenheiro
Egon Alscher, direção musical de
Mário Tressoldi, direção administrativa de Elaine Camargo, direção artística e geral
de Paulo de Campos e a direção de produção de Loma Pereira - que é a Proponente
do Projeto junto ao FUMPROARTE.
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Num trabalho de produção que se estenderá de fevereiro a outubro, serão gravadas
de dez a quatorze músicas ao vivo no Teatro Renascença (mais adequado, por
questões técnicas), com a presença de público especialmente convidado – além de
vários quadros e entrevistas com jornalistas e críticos musicais (entre eles Juarez
Fonseca, Ney Gastal, San Martin e Osvil Lopes), artistas e pessoas envolvidas com o
grupo na época (Airton Pimentel, Gilberto Monteiro, Professor Édison de Oliveira, Nabor
Couto e Paulo Dorfmann, kledir e Paulo Conceição) e também pra contar um pouco de
como vivem e o que fazem hoje os integrantes do Grupo Cordas & Rimas. O Auditório
Dante Barone da Assembléia Legislativa também será palco das gravações do DVD,
pois foi lá que aconteceram todas as temporadas de estréia dos quatro espetáculos
montados pelo grupo de 1977 a 1980.

Cordas & Rimas

Já
está
on-line
o
site
www.cordaserimas.rg3.net que
contém todas as informações sobre o
Projeto Cordas & Rimas 30 Anos – um
resgate histórico preparado para
comemorar os trinta anos do primeiro
espetáculo do grupo formado por Zé
Caradípia, Paulo de Campos, Arion
Kurtz, Cakaio, Rui Morselli e ainda
Paulinho Campello, Zê e Santolin. No
site, além de muitas informações, já
se pode ouvir as gravações de
algumas músicas dos shows que
foram feitas ao vivo e também do LP Som Grande do Sul.

Lembranças

Entre muitas histórias e fatos pitorescos que estão no site e no DVD já se tem, por
exemplo, num ofício dirigido ao Departamento de Assuntos Culturais da SEC, dados
estatísticos dando conta de que na divulgação do seu primeiro espetáculo o grupo
teve 43 reportagens em jornais, 12 entrevistas em rádio e 26 apresentações em
televisões, sendo que uma delas foi no programa Fantástico da Rede Globo, apenas
três dias depois da estréia do grupo com o espetáculo Primícias. Outras lembranças
marcantes são as dificuldades enfrentadas pela ação da Censura Federal, pois a
época era a da ditadura militar.

