QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO 2007

INGÊNUOS

Pensemos. Certas atitudes de
pessoas com poder de persuasão
muitas vezes chegam ao ridículo,
p or t razer em no s eu âm ago
situa çõe s
qu e
s eriam
de
normalidade, mas que para serem
n otí cias ou para s atisfazer o
egocentrismo são trazidas a lume
como algo horrível ou irreparável.
Q uan do
tud o
está
sendo
encaminhado com competência,
como por exemplo, obras públicas
n uma amplitud e in vejáv el, os
persuasivos querem saber o nome
d est e o u daqu ele ou p o rque a
ca pin a e limp eza a ind a não
atingiram toda a cidade e o que vai
ser feito nesta ou naquela área de
a tuação . O s co rne teir os d e
esquinas, bares e outros locais, viade-regra, falam sem conhecimento
ou o que é pior, falam daquilo que
seus ídolos determinam, com o
in tuito de tu mu lt uar ou t ira r
va ntag ens . A té qua nd o vã o
continuar sendo ingênuos.

OU

Quem fica agindo dessa maneira
ou preocupado porque a OSPA vai
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se
apresentar
na
Catedral
Diocesana, é uma pessoa sem
personalidade ou...

MAL

Tudo de bom está acontecendo
e muitas soluções de problemas
antigos ou recentes estão sendo
sanados, entrementes alguns dizem
que isto ou aquilo está mal.

INTENCIONADOS

Começam
afirmando
não
acreditarem nisto ou naquilo para
encobrirem que são intencionados.

TÍTULOS

Certas atitudes e o cerne de
muitas discussões são explicados
pelos anteriores títulos.

HOMENAGEM

Homenageando o Secretário
Marcos Bolzan, estendo a todos os
funcionários e servidores da
Secretaria da Agricultura e Pecuária.
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Os populares

Sem ser diferente de outros lugares, Osório e a região Litoral Norte contam
com muitas bandas populares que animam as grandes festas e bailes tanto nas
sedes dos municípios como em seus distritos. Aqui, é inegável o destaque de
Julian e Juliano & Só Vanerão não só por sua agenda sempre lotada há mais
de cinco anos, mas pela competência musical e conduta profissional de seus
integrantes.

Está quase pronto o segundo CD
de Julian e Juliano & Só Vanerão

O disco contará com músicas que já são bem conhecidas do seu público Pedindo Amor (que, segundo Juliano, já é uma das músicas gaúchas mais rodadas
nas rádios de todo o Litoral Norte e até de fora dele), Cara a Cara e Me Namora –
e com as inéditas Xonei, Mulher é Show de Bola e Só Por Farra. Além de estarem
também gravando compositores que atuam em outros grupos do gênero como
Márcio Fava, vocalista do Chiquito &
Bordoneio; Magrão, vocalista do Musical
San Marino e Edson Britto, compositor
paranaense. Haverá ainda a possível
participação do Musical San Marino na faixa
Página Virada.

A produção

O porta-voz de JJSV, Juliano Gonçalves
conta que: “- O segundo CD está sendo
totalmente gravado no Stúdio Julian e
Juliano e com certeza consolidará um trabalho que vem sendo feito com muito
cuidado e respeito ao público que freqüenta os eventos animados por JJSV”.
Produzido pelo próprio grupo, o disco será lançado em breve pela Gravadora
Acit, a mesma que replicou e distribuiu mais de quatro mil cópias do primeiro
CD. Por isso investe e aposta novamente no talento de Julian e Juliano & Só
Vanerão.

“Aproveitando o espaço”

Juliano diz ainda: “- A formação de JJSV é Julian (voz), Juliano (acordeon e
voz), Cássio Ricardo (guitarra e voz), João Paulo (contrabaixo e voz), Guri
(gaita e “mosquêdo”), Rodrigo Reis (percussão) e Da Costta (bateria). A agenda
desse fim de semana é - Sábado, 17/03, Glorinha F.C- Glorinha/RS; domingo, 18/
03, no Salão Paroquial da Santa Rosa em Capivari do Sul/RS e, aproveitando o
espaço, aí vão os contatos de JJSV www.julianejuliano.com.br;
julianejuliano@terra.com.br; 51 36636876 ou 96772770".

Baguta Lotado

Com a boa apresentação da Dupla Face na sexta, o Baguta Bistrô esteve
mais do que lotado, pois expandiu-se por grande parte do Largo dos Estudantes
para acomodar a todos os presentes. Sucesso total de Adib e Manga. Claro que
só foi possível com a colaboração da canja da mais nova dupla de cantores da
noite osoriense: “Alceu e eu”. Um bom nome pra dupla, não?

Música ao vivo

O Baguta Bistrô continua como uma das
únicas opções, em Osório, para quem gosta de
curtir a boa MPB ao vivo em bares e restaurantes
noturnos. Todas as quartas tem Paulinho DiCasa
e nas sextas vários outros músicos da cidade se
revezam. Amanhã, tem James (violão e voz) e
PC (percussão). Apareça! Sabe-se lá? De
repente, aquela “famosa nova dupla” acontece
novamente... Cláudia Paranhos espera que em
breve sua casa possa manter música ao vivo
todos os dias.

Recomeçou

Já com quase cem crianças inscritas
desde o primeiro dia, o Programa AABBComunidade reiniciou suas atividades
nesta semana. Praticamente com a mesma
equipe de professores e alguns novos
monitores, o programa tem a direção de
Kátia Lessa e é mantido pelo convenio da
Prefeitura Municipal com o Banco do
Brasil já em seu nono ano de atividades.
Lá, eu estou formando a Orquestra de
Flautas Cata-ventos, o Grupo Fruk-Bate-lata e o projeto de iniciação ao canto
coral. Este último precisa de um padrinho para ter nome: Alguma empresa se
habilita?

