QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO 2007

ATITUDE

Pensemos. Quando um amigo nos
deixa, temos a sensação de vácuo, face
sua não convivência cotidiana, o que dizer
de um companheiro que muda de partido?
Sem entrar no mérito, a troca partidária
apenas altera a rotina no partido originário
em relação ao partinte, permanecendo a
amizade. Aquele que troca de partido tem
duas tarefas hercúleas, ou seja, justificar
aos seus eleitores e amigos a sua
decisão e no novo partido garimpar votos
e adesões. Trocar de partido não é
substituir seis por meia dúzia, pois o seis
é eliminado e a meia dúzia deve ser
conquistada. O chamado período
“independente” serve para confirmar a
nossa afirmação. Quando a troca é um
retorno para o antigo ninho, vale o chavão
“o bom filho a casa...” enquanto a mudança
seja de outra maneira o novato deve ser
bem alimentado para que não sinta a
diferença no tempero. Em município
vizinho houve o retorno de um
“independente” e a conquista de outro.
Aqui em Osório a troca de partido é tão
comum que os eleitores já estão
acostumados com tal atitude.

IDEOLÓGICA

Quem não ocupa cargo eletivo, a troca,
via-de-regra, tem outra ordem que não a
ideológica.

É

Quem ocupa cargo eletivo, a troca pode
ser aceita se for de ordem ideológica,
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Puro Verso

senão é... .

PERMANECER

O partido que foi abandonado, em tese,
não fica mal, pois, via-de-regra, fez tudo
para o partinte permanecer.

COERENTE

O povo pode entender se o “mutante”
for uma pessoa coerente.

TÍTULOS

Coerente é permanecer na mesma
linha ideológica e manter atitude
condizente com sua responsabilidade
conforme anteriores títulos.

HOMENAGEM

Hoje homenageio aqueles que
reconhecem suas deficiências e que não
aceitam idéias impostas pelos mais
espertos.

TRIPUDIAR

Cego é quem não quer ver e quem
merece receber um atestado de ignorante
é aquele que além de ignorar fatos
concretos, ainda sente-se no direito de
tripudiar.

Um forte abraço e até apróxima...
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A 3ª Tertúlia do Puro Verso, uma realização do CTG Estância da Serra, contou
com o apoio da Prefeitura de Osório e da Associação Cultural Sesmaria. Teve a
participação de dezesseis trovadores concorrendo em quatro modalidades. Os
vencedores foram: Estilo Campeiro: 1° lugar – Jadir Oliveira; 2° lugar – Leôncio
Oliveira; 3° lugar – Volnei Corrêa. Estilo Gildo de Freitas: 1° lugar – Celso Oliveira;
2° lugar – João Barros; 3° lugar – Miltom Pinheiro; Estilo Trova de Martelo: 1° lugar
– Macedinho; 2° lugar – Luizinho Araújo; 3° lugar – Alaor Merchel e o Campeão
dos Campeões foi Macedinho.
A Sesmaria foi
mais
uma
vez
sucesso absoluto.
Numa promoção da
A s s o c i a ç ã o
Cultural Sesmaria
e da Prefeitura
Municipal, teve a
parceria das Lojas
Quero-Quero e da

Sesmaria 12ª quadra

Transpetro através da Lei Rouanet. Na abertura, Camilini Bonassel fez sua
apresentação. O show de encerramento, após a apresentação das dez poesias
concorrentes, foi feito por Nenito Sarturi e o Grupo Manancial. Em seguida, Os
músicos Florisnei Tomaz e Valdemar Camargo cantaram e declamaram
composições do homenageado deste ano, Luis Coronel. Eis a premiação de 1º,
2º e 3º lugares nas categorias: Intérprete – Carlos Weber; Eliana Cardoso; José
Cláudio Pereira. Amadrinhador - Clênio Bibiano da Rosa; Guilherme Collares e
Edilberto Bérgamo; Cláudio Silveira. Poesia – Anhanguera; A culpa é tua; História
Antiga. O Melhor Tema Litoral Norte foi o poema Todos os Ventos.

Tânia Goulart

A amiga (de muitos encontros pelos festivais da vida) e jornalista Tânia Goulart,
que mantém a coluna ABC do Gaúcho no Jornal
NH há cinco anos, declamou o poema “A Culpa é
tua” de Carlos Omar Vilela Gomes. Emocionada
ela declara: “Este poema sobre doação de órgãos,
do grande Carlos Omar, defendi sábado (08/09) na
Sesmaria da Poesia, festival de Osório. Foi um
momento emocionante, e dedicado inteiramente a
meus dois anjinhos da guarda - os doadores das
córneas que me permitiram ver a emoção, no rosto
de tantas pessoas, pela causa da doação! Foi inesquecível! Obrigada Omar!”

Festivais

De 21 a 23 de setembro acontece o Laçador do Canto Nativo em Porto
Alegre. De 27 a 30 também deste mês, tem a Reculuta da Canção Crioula em
Guaíba. Em outubro, de 11 a 14, o III Rio Grande Canta os Açores em Capão da
Canoa; e de 26 a 28 a Escaramuça da Canção Gaudéria de Triunfo. De 14 a 17
de novembro tem o Musicanto de Santa Rosa, um dos maiores festivais sulamericanos que conta com a participação de compositores e intérpretes de vários
países, e que ainda está com seu período de inscrições até 30 de setembro. De
23 a 25 de novembro a 18ª Tafona da Canção Nativa de Osório que está com as
inscrições abertas até o dia 21 próximo. Mais informações sobre estes e outros
festivais que acontecem no Rio Grande do Sul até o final do ano podem ser
obtidas no IGTF pelo site www.igtf.rs.gov.br - Espera-se ainda que aconteça
neste ano, em dezembro, a 35ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana
que já foi transferida três vezes e - apesar das promessas de seus organizadores
- não se pode ter certeza de sua realização.

Audioterapia

A banda Audioterapia de Tramandaí estará concorrendo no II Rock Quintão
junto a mais nove bandas no dia 15 de setembro, a partir das 22 horas, no ginásio
de esportes daquela praia. Leva junto, parte do seu público em microônibus
especial.

AABB-Comunidade

Alunos
do
Projeto
AABBComunidade foram destaque tanto em
artes plásticas no concurso de Maquetes
do Sesquicentenário de Osório onde
ficaram com o 2º Lugar; como em dança
no Desfile da Semana da Pátria quando
as crianças deram um show na avenida
Marechal Floriano.

