QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO 2007

CONSELHO DE ÉTICA

Pensemos. Ser competente por estar
realizando uma gestão brilhante em
áreas de interesse do povo faz alguns,
talvez por inveja ou incompetência,
tentarem macular inclusive, atos
praticados por supostos parentescos e
funcionários de empresas que prestam
serviços para a administração pública,
tais como empreiteiras e outras
prestadoras de serviços. Tais pessoas
deveriam levar ao Ministério Público
aquilo que acham ser irregular, ao invés
de ficarem batendo boca ou fazendo
politicagem barata. Fácil é falar e difícil
é provar, por isso lanço um desafio:
denunciem à Promotoria e à Justiça e
fiquem
preparados
para
as
conseqüências vindouras. Tenho certeza
que os falastrões não tomarão nenhuma
atitude, por falecer veridicidade na maioria
das coisas que insinuam. As atitudes
são orquestradas e tem apenas o condão
político partidário. Fazer oposição é uma
coisa e tentar outra situação não é mera
coincidência, pois quem não sabe o que
está acontecendo com as CPIs e o
Conselho de Ética.

PARTIDÁRIA

Aqui em Osório, os vereadores estão
voltados para o progresso, independente
de sigla partidária.

CÂMARA MUNICIPAL

Quem duvida da afirmação anterior
deve começar a assistir as sessões
plenárias, às 19 horas, todas as
segundas-feiras, na Câmara Municipal.

VEREADORES

Ao comparecer e ouvir coisas ditas e
que não concorde, após a sessão, cobre
provas aos vereadores.

SURPRESAS

Agindo da maneira proposta o cidadão
estará colaborando com a democracia e
conhecendo os vereadores que elegeram,
para não terem surpresas.

CAMPANHA
ELEITORAL

O povo está começando a entender o
que desejam alguns, pois está
começando muito forte a campanha
eleitoral.

HOMENAGEM

Hoje homenageio as mudanças já
ocorridas em Osório através de obras do
governo do PDT.

Um forte abraço e
até a próxima...
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Um Comício de Espíritos

Com patrocínio da Petrobras, através da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, Os
Angüeras e seus convidados (participantes do Festival da Barranca) proporcionaram
um belíssimo espetáculo sábado no CTG Estância da Serra, em Osório. Nada mais,
nada menos do que Yamandú Costa. Renato Borghetti, Mário Barbará e Chico Saratt
estivaram presentes com convidados dos Angüeras. O Espetáculo que ganhou o
título de Um Comício de Espíritos - frase de Sérgio Metz, o Jacaré, para definir o
surgimento da idéia do Festival da Barranca - cumpre duas temporadas de cinco
apresentações cada, sendo que nesta primeira já estiveram em São Leopoldo, Porto
Alegre, Osório, Pelotas e Caxias do Sul.

Reencontro

Às vezes me torno repetitivo. Mas, como sempre, reencontrar amigos é muito
significativo para mim. Conheci os Angüeras, sua sede e seus projetos - a convite do
querido amigo e poeta Apparício Silva Rillo - em 1979, quando eu era produtor do
Suplemento dos Municípios do Diário de Notícias. Foi uma grande noite de aprendizado
sobre a cultura gaúcha. Depois, muitos encontros mais. Quanto a Renato Borghetti,
sempre tivemos um bom relacionamento de amizade em muitos encontros tanto nos
grandes bares de música ao vivo de Porto Alegre como pelos palcos e festivais, além
de eu tê-lo trazido à Osório em 1990. Márinho Barbará e eu tivemos, juntos,
participações em alguns festivais, principalmente no Musipuc e fizemos também alguns
programas de televisão (Galpão Nativo e Músicos Daqui da TVE e Galpão Crioulo/
RBS TV). Chico Saratt também, em muitos e muitos momentos, além de ele ter
participado como jurado de várias etapas do Festibar que eu promovia em PO,A.
Yamandú, eu conheço desde os seus oito anos, quando ele vinha a Osório junto com
seu pai, Algacir Costa, meu grande amigo e colaborador como professor nos primeiros
anos da Rima. Tenho por ele e por seu querido pai - que já se foi - muito respeito e
carinho.
Claro que fiquei a maior
parte do tempo no camarim
onde simplesmente Yamandú
Costa tocava quase que sem
parar, para o deleite de todos
nós. Gravei mais de meia hora
de filmes e uma bela
mensagem de incentivo aos
alunos de violão da Rima,
proferida por Yamandú Costa
(Hoje reconhecido por grandes
mestres e pela imprensa
internacional como um dos
mais
competentes
instrumentistas do mundo).

No camarim

Borghetti

Viaja - mais uma vez - na semana que vem para a
Europa. A boa notícia é que está quase confirmada,
para o dia 2 de agosto, uma apresentação em praça
pública na cidade de Goito na Itália. Goito é o berço
de surgimento da família Borghetti. Disse,
emocionado, que se essa apresentação se confirmar,
ele levará o seu pai até lá para conhecer a cidade e
presenciar o show.

Azul sempre

Patrocinado pela Scandalli, Renato me conta que recebeu este novo modelo de
gaita nas cores vermelho e branco. Disse que alguns gremistas reclamaram. Mas,
que ele não será menos gremista por tocar numa “Ferrari” das gaitas, mesmo sendo
vermelha. Já, Yamandú executou o Hino do Grêmio. Ao pedirem o do Inter, sua resposta
imediata foi: - Não sei! Mas, depois começou a “tirar na hora” e claro: ficou magistral.

“Mas o que foi, nunca mais será!”

Outra brincadeira foi feita com o Marinho Barbará. Yamandú disse: - Olha só a
música que eu tô compondo agora. Fazendo variações em cima do tema de
“Desgarrados”. Marinho escutou, escutou... Meio desconfiado afirmou: “- Mas essa
música é minha! É... Tá bonito, tá bonito!”

Dujo, Adib e Cássio Ricardo

Os guitarristas Dujo e Aloísio Adib assistiram a equalização e Cássio Ricardo foi
ao show para ver o grande instrumentista Yamandú Costa. Outros músicos e muitos
alunos da Rima também estiveram lá. Pois, foi uma oportunidade rara de se receber
e ver de perto tão grande talento. Pasmem! Tem gente que nem sabe quem ele é e
nem se deu conta de que ele esteve aqui. Quando Osório vai mudar?

Música ao vivo - Programação

No Bar do Largo – hoje, Fabiano Folen; amanhã, Sandro Araújo; sábado, Banda Sr.
Wilson; domingo, Paulinho DiCasa. No Baguta Bistrô – hoje, Mari e Loir; sexta, Loreno
e sábado Marcos Acústico.

