QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO 2007

LÓGICA

Pensemos. A busca da perfeição
deve ser o norte daqueles que
desejam ser reconhecidos pelos
atos e ações que realizam, sejam
em benefício próprio ou coletivo. O
benefício próprio não pode passar
de ações de melhoramentos, tais
como: estudo, saúde, educação,
crença religiosa, esportes e outros,
juntamente com o amor e demais
valores que diferenciam o ser
racional, homens e mulheres, dos
animais. Por sua vez o benefício
coletivo pode surgir de uma só
pessoa, mas com alcance de todos,
lembrando que as decisões
retiradas de um grupo, seja ele qual
for, são sempre mais eficientes e
de duração tendendo para o infinito,
por ter sido esgotada a possibilidade
de erros. Em política de
relacionamento laborial, estudantil,
esportiva, religiosa e até mesmo
partidária, o que deve prevalecer é
o coletivo e não o individual,
entretanto é comum alguns
pensarem e agirem contrariando a
lógica.

POLÍTICA

O que mais o ser humano realiza
na passagem neste mundo, mesmo
que não tenha consciência, é política.

AÇÃO

A evidenciação de atos concretos,
tanto pessoal como coletivo, é
sempre precedida de forte ação.

COLETIVA

A ação muito bem explicada e
fartamente discutida será mais
abrangente e duradoura se for de
ordem coletiva.

PDT

O comentário positivo desta
semana é sobre a movimentação do
maior partido, em filiações, de Osório
que é o PDT.

VITORIOSO

Os
demais
partidos
são
importantes e compostos de pessoas
dignas, entretanto o PDT é vitorioso.

HOMENAGEM

Homenageio hoje aqueles que vão
reler somente os títulos anteriores.
Um forte abraço e até apróxima...
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Nosso parceiro, compositor, letrista e pesquisador da
cultura afro-açoriana Ivo Ladislau foi nomeado Diretor
Técnico do IGTF - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore.
Ivo que já foi Membro do Conselho Estadual de Cultura,
detentor dos Prêmios Açorianos e Victor Matheus Teixeira e
ainda do Troféu Festivais do Brasil como compositor,
também é vencedor de muitos festivais, tendo
aproximadamente duzentas e cinqüenta composições
gravadas, sendo que mais da metade delas versam sobre
suas pesquisas da cultura afro-açoriana no Rio Grande do
Sul. Ivo Ladislau já estava com as passagens e agenda
marcadas e viaja ainda este mês para Lisboa, Porto e Ilha da Madeira com o objetivo
de divulgar o seu trabalho junto aos músicos do Litoral Norte do RS (Carlos Catuípe,
Cléa Gomes, Catuípe Júnior, Grupos Cantadores do Litoral e Chão de Areia) e outros
do nosso Estado.

Aprovado

Celso Júnior Barrufi que traz cada
vez mais retorno e satisfação para o
seu patrocinador e amigo Sérgio Victor
- e que mostrou seu talento aos
clientes que foram conhecer o novo Fiat
Punto na Juvesa Veículos no sábado
passado – foi aprovado nos Exames
de Seleção do Curso de Extensão
Universitária em Piano da UFRGS e
passa a fazer aulas com o professor
Josias Matschulat todas as sextasfeiras no Instituto de Artes em Porto
Alegre, além de já atuar como pianista
da Orquestra Juvenil da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

Guarita da Canção

Com show de Leonardo na abertura de sexta 31/08, e de Neto Fagundes no
sábado 01/09, Nelson Coelho de Castro e eu estaremos participando como jurados
da II Guarita da Canção que acontece no Ginásio da Ulbra em Torres no próximo fimde-semana, numa realização da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria de
Torres, através do Departamento de Cultura em parceria com Portal Produções.

Bar do Largo
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O barzinho mais agitado da cidade, que
apesar dos boatos, não cobra couvert,
apresenta a partir desta semana sempre nas
quintas, Paulinho DiCasa e nos domingos o
Grupo Pura Intuição. E ainda nesta sexta tem
Fabinho Camargo & Banda e neste sábado Léo
Fozzy.

Califórnia confirmada

Nada do que foi projetado originalmente pela
direção da 35ª Califórnia da Canção Nativa será
mudado. Colmar Duarte, criador do festival,
responde a partir de agora pela comissão que
irá realizar a Califórnia da Canção Nativa, no mês de dezembro. Foi nomeado um
colegiado composto por cinco pessoas, que irá desenvolver os trabalhos visando o
desenvolvimento da viabilidade do festival que por falta de verba para realizar a final e
para quitar dívidas passadas (cerca de R$ 400.000,00), resolveu-se adiar sua
realização para maio deste ano, repetindo a decisão este ano e repassando-a para
dezembro.

Perdemos Hércules Grecco

Com tristeza tenho o dever de registrar aqui o falecimento do amigo compositor,
pesquisador e grande poeta Hércules Grecco. Hércules tinha ligações fortes com o
Litoral Norte do RS e com seus festivais tendo, além de outros prêmios, muitas vezes
ganhado o de Melhor Tema Litoral Norte. Foi também o autor da letra do Hino de
Capão da Canoa, Hércules - em parceria com Marco Araújo ou Dado Jaeger, na
maioria das vezes - tem dez composições registradas na Tafona da Canção e outras
na Moenda. Uma de suas características era a valorização da intérprete feminina,
responsável pelo lançamento de muitas delas no meio festivaleiro. Fátima Gimenez,
Ângela Jobim e Maria Helena Anversa são as principais intérpretes de suas músicas:
Descendo a Coxilha (2º Lugar da 2ª Tafona), Lua Companheira (3ª Tafona), Prece dos
Navegantes (4ª T), Canto e Lamento (interpretação de Édison Otto e Fátima Gimenez
na 7ª Tafona), Farol Solidão e Conceição (curiosidade: as duas canções empataram
em segundo lugar na 10ª Tafona), Borússia (11ªT), Feitiço (12ª) e Moça da Praia (14ª
Tafona - esta, injustiçada por uma falha na computação dos pontos, pois mesmo com
a pontuação para segundo lugar a música ficou fora das três primeiras). Para a
Moenda Hércules deixou Navegantes do Tempo Louco e Estrela da Manhã (9ª), Milonga
de Limpar Céu (11ª) O Condão de Teiniaguá (17ª).

