QUINTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO 2007

BODES EXPIATÓRIOS

Pensemos. Passada a euforia do Pan
a vida retorna a normalidade e com força,
graças a brilhante participação dos
nossos atletas em geral e os gaúchos
em particular, ao menos assim penso e
procuro agir. O cotidiano deve ser tão belo
e brilhante quanto às medalhas
conquistadas e o desempenho individual
e/ou coletivo dos nossos atletas. Por
lembrar dos atletas me recordo do
funcionalismo estadual que vem
correndo, desde abril passado, atrás dos
credores para justificar os atrasos nos
pagamentos, pois o “novo jeito de
governar” do PSDB e aliados o tornou
maratonista. É preciso muito preparo e
fôlego para conseguir ao menos
participar, pois a vitória é apenas um
sonho. Quem sabe nas próximas
eleições nos municípios e mais adiante
para o Estado o funcionalismo estadual
marque na paleta os partidos que
compõem o governo do Rio Grande do
Sul. Sinceramente tenho a esperança
que os eleitores também procurem
ajustar suas contas com governos que
escolheram os funcionários para serem
bodes expiatórios.

ANIMAL

Quem come carne de cachorro grande

ou está de acordo com o mesmo, não
pode dizer que foi de um outro animal.

ENGANANDO

Alguns quando foram não fizeram e
agora que não são dizem que vão fazer.
Querem continuar enganando.

PROMETE

Quem fazer faz e quem não quer fazer
tenta de uma maneira ou outra apenas
não fazer, apenas promete.

CUMPRIR

Quem promete pode ter mérito e
merece atenção, desde que de uma
maneira ou outra possa cumprir.

ENGANADO

Os leitores, que também não
eleitores, sabem muito bem o que é ser
enganado.

PREFEITURA

Não se enganem e cobrem sempre.
O melhor é participarem das sessões da
Câmara de Vereadores, as Segundasfeiras, a partir das 19 horas e buscar
informações sobre realizações futuras da
Prefeitura.
Um forte abraço e até apróxima...
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É Tempo de Moenda

Eis o convite para o Lançamento do Livro de Cao Guimarães Moenda, Vinte
anos de música, sonhos e rapaduras, da Moenda 21 e da Festa Nacional da
Cachaça, do Sonho, da Rapadura e do Arroz, de 8 a 12 de agosto em Santo
Antonio da Patrulha/RS.

Muito boa

Achei muito boa a idéia da
inclusão,
além
de
nossos
depoimentos, das fotos de muitos e
muitos participantes efetivos no Livro
Moenda, Vinte anos de música,
sonhos e rapaduras. Compositores,
músicos, letristas, instrumentistas,
cantores e cantoras. Simpática
também a valorização dos artistas de
Santo Antônio e Região do Litoral
Norte, pois a maioria de nós também
está nessa seleção.

Os gaúchos
de Tramandaí em SP

Como já se sabe, o pessoal do
grupo Chão de Areia teve dias de
correria para poder participar do Viola
de Todos os Cantos em Ribeirão
Preto/SP e da Guianuba da Canção em Sapucaia do Sul/RS no fim de semana
que passou. Pois, acabaram tendo novas histórias pra contar:

“O Atrapalhado”

Chico Saga voltou pra casa sem a “féria” que ganhou, pois andou alguns
minutos no “tal do bicho trem” meio lotado e, não sabe como, saiu de lá sem um
tostão.

“O músico gaudério”

Já, o Flávio Júnior foi pegar o avião de volta devidamente pilchado. Quando
passava pelo detector de metais do aeroporto o alarme soou. Ao ser indagado
sobre o que carregava na bagagem de mão, respondeu: Sou músico
percussionista, são os pedestais dos meus tambores. Ao abrir a valise o fiscal
encontrou uma “baita adaga com bainha de prata” e perguntou o que é isso?
Resposta: “Faz parte do meu traje, tchê!” ... Resultado: um belo atraso no horário
de saída do vôo, até o sujeito explicar que aquilo era só a sua “faquinha de
churrasco”.

Em Osório

No Bar do Largo: quinta e domingo, Paulinho de Casa e banda; sexta,Serginho
Sá; sábado, Paulo André e banda.

Em Torres

A Programação Cultural do Centro Municipal de Cultura de Torres traz mais
uma vez, poesia, música, teatro, cinema, movimentos artísticos das escolas...
Uma enxurrada de arte e cultura neste mês de agosto. Ontem teve a Noite Musical
com o Coral Outono em Canto. As inscrições para a II Guarita da Canção continuam
abertas.

Em Imbé

No sábado, 11/08, Mega Show Tributo a Raul Seixas no Joe’s Pub Rock.
O Templo do Rock fica na rua São Borja, 710.

Catuípe e Banda

Esteve ontem em Santo Antônio da Patrulha na Festa da Cachaça; dias 09,16
e 30 estará no Barbazul; dias 15 e 29 no Girasole Pub; e dia 18 no Kimik (todos
em Porto Alegre). E ainda no dia 24, em São Leopoldo no Factory Beer. Esta é a
agenda do mês de agosto enquanto a música Ver o Mar do CD de mesmo nome
é uma das mais pedidas na Rede Atlântida de Rádio.

Júri da Tafona

Os membros da Comissão Avaliadora da 18ª Tafona serão: Nelci Vargas, Mauro
Ferreira, Mário Tressoldi, Loreno Santos e Jaime Vaz Brasil.

