QUINTA-FEIRA, 07 DE JUNHO 2007

CIDADANIA

Pensemos. Aqueles que não votam
em Osório, portanto desconhecem o que
está sendo planejado, em execução ou
já concretizado pela Prefeitura, mas
alegam isto ou aquilo e dizem que não
faltam recursos financeiros, tentam nos
convencer que algo não está bem
conduzido. Como é fácil dizer que fariam
isto ou aquilo quando não estão
inseridos no contexto, mas que para se
afirmarem ficam atirando torpedos em
tudo e em todos. Para mudança de base
o que importa é lançar desconfianças
para confundir, mas se esquecem que o
povo de trabalho não é bobo e não aceita
mais ser enganado ou traído. Aqueles
que concordarem com os corneteiros de
plantão ou a serviço do “pior melhor”,
devem mostrar a cara para que o povo
possa avaliar seus atos. Não é válido
alegar que isto é exercício de
democracia, pois a maioria trabalha
escondido e, muitas vezes, sem a
presença de pessoas que possam fazer
o contraditório ou estão impossibilitado
de emitirem suas idéias, que é a pedra
angular da plena democracia e do
exercício da cidadania.

RECURSO FINANCEIRO

Não é valido também dizer que algo

está errado sem apresentar possíveis
soluções, independente de haver recurso
financeiro.

QUALIFICAÇÃO

Até parece que o já feito ou em
execução não está beneficiando o povo
em geral, através da qualificação.

AUTO-ESTIMA

Uma rua asfaltada ou calçada além
de embelezar a cidade melhora, nos
moradores, a auto-estima.

DEMOCRACIA

Aqueles que acusam por acusarem
estão sujeito à réplica e à tréplica para
que exista o pleno exercício da
democracia.

COMPETENTES

Ao afirmarem que falta competência
para isto ou aquilo deveriam, em primeiro
lugar, provar que são mais competentes.

HOMENAGEM

Hoje homenageio o Prefeito Romildo
Bolzan Júnior, não só pela competência
administrativa, mas em especial por não
discriminar este ou aquele, embora seja
rudemente atacado.
Um forte abraço e até a próxima...
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Oilarai do Benedito e Puxa-Puxê
estão no Viola de Todos os Cantos

Com temáticas originais de Santo Antônio da Patrulha com passagens
pela Moenda da Canção, Oilarai do Benedito de Marco Araujo está
classificada para participar da Etapa de Araraquara/SP dia 21 de julho; já
Puxa-Puxê, de Mário Tressoldi e Chico Saga, que nem foi ouvida na triagem
da 18ª Moenda pois alguns dos jurados (três deles estavam ocupados com
suas inoportunas piadinhas naquele momento), mas que depois foi 3º Lugar e
Música Mais Popular da Tafona e, neste final de semana, ficou entre as dez
principais músicas do importante Festival de MPB de Tatuí/SP, vai participar
também da Etapa de Limeira/SP no dia 11 de agosto, do Viola de Todos os
Cantos, um festival que é produzido pela EPTV (Rede Globo) e que se realiza
por Etapas em várias cidades dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Projeto Joe’s Região Rock.

Consiste em shows, nas sextas-feiras de inverno, com bandas da nossa
região. As melhores podem acabar fazendo parte do casting e tocar durante o
ano todo no Joe’s Pub Rock, em Imbé. Para participar devem ser enviadas
duas ou três músicas em mp3 para joes@joes.com.br acompanhados de
pequeno currículo da banda. A divulgação não fala em valores de cachês, ajudas
de custo ou premiação, mas certamente eles existem. De qualquer forma é
mais um espaço que se abre para os músicos e bandas locais, iniciantes ou
não. Segundo Joe, os shows terão vasta divulgação na mídia do litoral, Porto
Alegre e região metropolitana através de jornais, rádios, mídia impressa em
geral.

AABB-Comunidade terá festa junina

As crianças do Programa estão preparando a sua festa junina que
acontecerá neste mês no pavilhão da AABB. São grupos de dança, grupos de
teatro, percussão e flauta, que preparam com bastante entusiasmo as suas
participações e apresentações com temas adequados e pertinentes à época.

Moendinha prorroga inscrições

O prazo para os novos talentos da região inscreverem seus projetos para a
Moendinha foi prorrogado até dia oito. Mas mesmo assim, o evento pode não
acontecer. Segundo Carmem Monteiro, Presidente reeleita do Festival e da
Associação Moenda, haverá a festa e os shows do Concurso da Garota Moenda
no dia 22 de Junho, mas a Moendinha ainda não está confirmada.

Moenda 21, inscrições até dia 29

Os projetos dos espetáculos musicais para a Moenda devem ser entregues
até o final do mês no escritório da Moenda ou por correio. Há uma grande
expectativa sobre a nova fórmula do festival. Lênin Nunes, Carmem Monteiro,
Cao Guimarães, Nilton Júnior, Zelito e eu tivemos um bom debate no Programa
Música Viva da Rádio Itapuí de Santo Antonio da Patrulha, a respeito do
assunto. Na verdade, o Festival passa a ser, a partir de agora, uma grande e
importante vitrine de pré-lançamentos dos novos shows e espetáculos que
estarão sendo montados em temporadas futuras no estado e no país.

Música Viva!

Um Sarau acústico com Cao Guimarães e convidados. Com transmissão
exclusiva da Rádio Itapuí de Santo Antônio da Patrulha, sempre às segundasfeiras, das dez à meia-noite. Apresentado por Cao Guimarães, o programa
conta com artistas convidados entre as maiores expressões da música local
e regional, novos talentos e também músicos visitantes de todas as tendências
e vertentes culturais. Além dos músicos, participam da roda de música alguns
convidados representando os ouvintes.

O Rio Grande Canta os Açores III

De 11 a 14 de Outubro, em Capão da Canoa acontece a terceira edição do
evento. Na segunda noite heverá a entrega do Prêmio Imortais (os nomes dos
homenageados serão divulgados em vinte dias, um é de Osório). Alguns dos
concorrentes convidados já estão definidos: Ivan Therra e Josiel Lima; Grupo
Status, Nilton Jr e Grupo A3 (Adriana, Adriano e Cristian Sperandir), Marco
Araújo e os Cantadores do Litoral mas a relação completa estará disponível
no mês de julho. Segundo Ivo Ladislau - que se auto apresenta como cupido
cultural - haverá “casamentos novos”, isto é, novas e promissoras parcerias,
talvez algumas até internacionais (Brasil/Açores). Para ele o que vale é a
qualidade e não a quantidade. Os jurados serão Angelino Rogério, Carla Gomes
(Açoriana), Cléa Gomes, Mauro Marques e Renato Júnior. O show principal
será com o Grupo Chão de Areia.

