QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO 2007

MÃES

Pensemos. Não importa o tempo e o
lugar. Ela é a nossa esperança de vida
em todos os dias, em todos os
momentos, mesmo que já nos tenha
deixado. Este ser divino de bondade é a
nossa mãe. Não existe um Ser mais
obstinado, pois é um anjo abnegado, que
zela por nossos passos desde o primeiro
momento em que chegamos ao mundo.
Mãe, além de um Ser incandescente que
ilumina os caminhos por onde passamos,
é aquela que está sempre preocupada
com o que poderá ocorrer em nosso diaa - dia, tirando dúvidas, acrescentando
conhecimento de vida, elogiando nossos
simples feitos, rindo de nossas piadas
sem graça. Mãe é a nossa referência, é
a abstinência profunda de tudo, em prol
dos filhos. Mãe tem um coração
grandioso, radiante, glorificado, que não
apenas concede um dia de atenção, mas
todos os dias, todas as horas e que trata
todos os seus filhos em plena igualdade.
Feliz Dia das Mães!

LEONEL BRIZOLA

Desde o dia 3 e até o dia 18/5/07,
em Porto Alegre, na Usina do Gasômetro,
a mostra “Um brasileiro chamado
Brizola”, em 48 painéis fotográficos,
resgata os 60 anos da vida política de
Leonel Brizola.

CARDOSO
C a b e l e i re i ro
Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

POLÍTICA

O objetivo da mostra é apresentar
Brizola para as novas gerações
evidenciando quem foi ele justamente
num momento de descrédito com a
política.

BRIZOLA

A exposição é dedicada aos
brasileiros de muitos nomes e gerações,
principais personagens das lutas,
realizações e idéias de Brizola.

PROFESSOR VALDIONOR

Competência, carisma e dedicação
ao trabalho, são alguns atributos do novo
Secretário da Administração e
Habitação, professor Valdionor Aguiar da
Costa.

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

Um festival maduro com idéias novas

Calcada nesse slogan a Moenda chega a sua vigésima primeira edição trazendo,
como sempre, muitas novidades:

HOMENAGEM

Hoje homenageio o ex secretário
Sebastião Fich da Rosa, que mesmo
lutando contra doenças e deixando de
ganhar muito mais em seu escritório de
advocacia, trabalhava com afinco e
competência invejável.

Como vai

ser?

Um forte abraço e até a próxima...
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Moenda 21, inovando

Um festival de cultura em geral, ancorado na música, mas abrangendo todas
as artes. Essa é a idéia da nova Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha/
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Moenda terá livro

O músico e compositor Cao Guimarães está escrevendo um livro sobre os
vinte anos da Moenda. Segundo o autor, a Moenda é uma construção coletiva,
feita da poesia que surge da reunião de inúmeros poetas, músicos e cantores,
público e organizadores, técnicos e comunicadores.

Bagaço da Moenda

Esse povo fará parte de um grande espetáculo coletivo
que marcará a abertura da Moenda 21. Existe um movimento para reunir músicos
e cantores a fim de formar uma grande orquestra popular e um coral com mais de
duzentas vozes para uma apresentação de quinze minutos na sexta-feira, dia 10
de agosto. A própria população de Santo Antônio da Patrulha será protagonista do
espetáculo.

Opinião pessoal

A cada ano, fico meio angustiado na expectativa do que realmente acontecerá
com as arrojadas inovações da Moenda. A maioria das vezes tem dado certo.
Mas, pergunto: Estarão os compositores e músicos preparados para tais novidades?
O prazo para criação, montagem e viabilização para que se execute esses
espetáculos não será curto demais, já que as inscrições terminam no final de
junho? E mais, para os iniciantes, os novos talentos da região que participam da
Moendinha 2007, o prazo reduz-se a metade. A obrigação da elaboração de um
projeto, de um espetáculo (pronto) em tão curto prazo, não desestimulará a
participação de alguns compositores? A classificação de apenas dez trabalhos,
não reduz as possibilidades de participação e de interesse do próprio público?
Torço e quero acreditar que toda essa evolução seja mesmo benéfica e salutar,
trazendo avanços e resultados culturais condizentes. Pois, como diz a própria
apresentação da Moenda 21:

Será?
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