QUINTA-FEIRA, 05 ABRIL 2007

CONDUTA

Pensemos. Existem pessoas que
se dizem inteligentes na teoria, mas
quando partem para a prática
demonstram seu mau caráter, sua
índole agressiva, sua burrice e tantas
outras qualidades negativas. Em geral,
quem assim age, no fundo, tem desvio
de conduta, inclusive no que se refere
a preferência sexual. Muitas dessas
pessoas são que nem gato que dá um
tapa e esconde as unhas, tentando
provar que o arranhão é de outra ordem.
O pior é que depois do arranhão
procuram se esfregar na vítima, como
os gatos fazem, mas se esquecem que
os bichanos são irracionais, enquanto
eles, embora com duas caras, são
racionais e, portanto, estão sujeitos a
interpelações administrativas ou
judiciais, se for o caso. A solução para
que não proliferem as mazelas é ignorar
o falante ou o escrevente e na primeira
oportunidade evidenciar que não era
bem assim ou provar que era apenas
mais um desvio de conduta.

GATINHO

Tem aqueles que rugem feito um
leão ao longe, mas perto daquele para
onde os petardos foram jogados, miam
que nem gatinho.

CARDOSO
C a b e l e i re i ro
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Fone: 3663-3438

VERDADE

Outros tentam ganhar no grito,
normalmente por falta de um suporte
fático, ou seja, a verdade.

FEMININO

Existem aqueles que partem para
briga v erbal ou corporal, para
encobrirem seu lado feminino.

ENCHAPELADO

Grande parte dos leitores sabe
quem são os leões e utilizando um
termo que lê recentemente afirmo: se
o
cha péu
serviu,
sinta-se
“enchapelado”.

HOMENAGEM

Hoje homenageio o povo que soube
prestig iar o 27º Rodeio Crioulo
Internacional de Osório.

Um forte abraço
e até a próxima...
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Ao vivo nos bares

Nesta quinta tem música ao vivo com Mari e Loir Santos no Baguta Bistrô
e Leo Pozzi no Bar do Largo.

Zilah Machado

Além de incluir alguns temas clássicos da MPB
de autoria de Tom Jobim, Cartola, Túlio Piva, Lupicínio
Rodrigues e Gelson Oliveira, a cantora Zilah
Machado estará interpretando músicas do seu
primeiro CD Passageira da Nave dos Sonhos no
Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835 – PA),
dia 10 de Abril, às 20 horas, dentro do Projeto Balaio
de Caranguejo que tem concepção e produção da
cantora Sil.

Mega Show no Joe’s PUB Rock

A Banda TNT - Charles Master, Tchê Gomes e Fábio Ly em show
comemorativo aos 20 anos da TNT, no dia 07 de abril, sábado, feriado de
páscoa, a partir das 23h30min no Joe’s PUB Rock - O Templo do Rock - na rua
São Borja, 710, em Imbé.

Rafael Piamolini

Para passar vinte dias com a
família e os amigos, chegou ao
Brasil o tecladista Rafael
Piamolini que faz parte de uma
banda inglesa junto com Mark
Nelson na guitarra e a cantora
Jackie Romeu nos vocais e
ainda Alex na bateria e Josh no
baixo, banda essa que tem três
músicas na trilha do filme
americano World Without
Waves e que tem feito shows por toda a Inglaterra. Muitos amigos de Rafael
estiveram em sua casa em Tramandaí na recepção oferecida por seus pais no
dia de sua chegada. Foi muito bom revê-lo.

(Re)encontro

Antes de voltar para Londres, onde
permanecerá por mais dois anos, o
músico e tecladista Rafael Piamolini se
reunirá com seus ex-colegas e amigos
da Rima e também com ex-alunos e
professores e alunos atuais, pra um
bate-papo sobre as suas experiências
musicais e atuações na Europa. Será
um encontro memorável.

Muita música boa

Além de assistir a vários vídeos de
shows de Rafael Piamolini em Londres
e outras cidades inglesas e européias,
também vi e ouvi – ao vivo - Tiago Goulart
e Marcelo Aztiazara - que fazem parte
da banda Os Táxons e que
seguidamente apresentam-se no Joe’s
PUB Rock e aqui no Bar do Guego tocando e cantando músicas dos
Beatles, com muita competência.

Sesquicentenário

Em comemoração aos 150 anos da cidade, dia 17 de abril, no Largo dos
Estudantes, estão previstas várias atividades artísticas e culturais durante a
tarde e a noite. O Sarau Petrobrás terá entre outras atrações muitos shows
com músicos locais. A Transpetro/Petrobrás está integrada em parceria com a
Prefeitura Municipal nas programações do Sesquicentenário de Osório.

Sucesso

O Rodeio de Osório teve pleno êxito. Com uma enorme afluência de público.
Os grupos que animaram os grandes bailes na área de alimentação, coroaram
o sucesso do evento.

