QUINTA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO 2007

DIREITO

Pensemos. Certas atitudes levam
pessoas “de bem” para caminhos não
condizentes com uma das virtudes
básicas do bom relacionamento que é o
comprometimento ou adesão às
decisões emanadas do conjunto, seja
ela qual for. Imaginem uma instituição
que necessite de recursos financeiros e
seus partícipes deixassem de participar
com a sua contribuição mensal, o que
aconteceria? A luta que deveria ser
compartilhada por todos ficaria
prejudicada por aqueles que ignoram as
suas responsabilidades e obrigações.
Responsabilidade em fazer bem feito e
com competência e obrigação de
contribuir financeiramente, pois depende
da instituição. Se isto acontecer o que
vai progredir é o caos, o inconformismo
e a revolta, prejudicando a atuação da
instituição e colocando em risco, quem
sabe, o próprio futuro. Imaginem se
ninguém contribuísse com a previdência
social,
o
que
aconteceria?
Simplesmente ninguém mais se
aposentaria e os já beneficiados não
mais receberiam aquilo que lhe é de
direito. Não se façam de inocentes,
assumam suas responsabilidades e
obrigações, para terem assegurado
aquilo que lhes é de direito.

COLETIVAS

O alerta serve para o INSS,
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associações, agremiações, clubes
sociais e tantas outras instituições
coletivas.

PERMANECER

É interessante que aqueles que estão
fora tem competência e vontade de
contribuir, enquanto alguns, também
competentes continuam não contribuindo
e pior, se acham no direito de
permanecer.

CONJUNTO

Se você é cumpridor de suas
obrigações, lembre aqueles que não
fazem, pois o prejudicado é o conjunto.

GOSTEI DE...

... Presenciar a homenagem ao
Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do PDT.
... Dividir as responsabilidades
e obrigações.
... Ter conseguido sensibilizar
muitas pessoas.

EVIDÊNCIA

Falem bem ou falem mal de mim, é
sinal que estou em evidência.
Um forte abraço e até apróxima...
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Loma e Sil – Em boa companhia

Muito embora trafegando por estágios distintos LOMA desde 1972 e SIL desde 1996, os trilhos dos trens
musicais das cantoras se encontraram em 2002 para a
montagem do show tributo aos “VINTE ANOS SEM ELIS”,
apresentado no Museu Joaquim José Felizardo. O Trio
de cantoras conquistou a graça do público que vibrou
com o show acompanhou-as durante os seus cinco anos
de vida. Apresentaram-se em Teatros, pelos Palcos da
Vida; da Unisinos, da Moenda da Canção, Solar dos
Câmara, Feiras de Livros... SIL e LOMA perceberam em
si afinidade musical suficiente para acarinhar ouvidos e
corações que curtem ambientes agradavelmente
sonorizados por vozes femininas talentosas que
interpretam repertório eclético proporcionando ao público,
um passeio sonoro pela Música Popular Brasileira, com
direito a passaporte para o estrangeiro. Na bagagem tem dos Mutantes a Elis; de Tom
Jobim, João Gilberto a Caetano, Gil, Rita Lee e Djavan; de Janis Joplin aos Beatles, ao
reggae... A bagagem das cantoras contém musicas de ontem, de hoje e se deixar a
mala entre aberta e distrair, músicas do amanhã. LOMA E SIL em BOA COMPANHIA
convidam vocês para vivenciarem agradáveis momentos de intimidade musical.

Loma e Sil no Baguta Bistrô

Hoje, a partir das 21 horas, Loma e Sil estarãoo cantando para os convidados do
Baguta Bistrô. A presença dessas duas cantoras, que figuram sem dúvida entre as
melhores do Rio Grande do Sul, é possível também pelo apoio das Lojas Nilza, das
Imobiliárias Cardoso (Sete de Setembro, 47 e Costa Gama, 975), Rô Imóveis (Marechal
Floriano, 810) e ainda da Sinaliza.

Mais atrações nos bares

Além de Loma e Sil, no Baguta tem Bullfrog Blues na
sexta; e no Bar do Largo, Paulinho de Casa e Banda,
Serginho Sá, Banda Revelia e Pura Intuição.

Maçambiques

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário que
é uma realização do Grupo Maçambique de Osório,
começa hoje com o Levantamento do Mastro, às 16h e
vai até domingo tendo diariamente a Exposição de
Antiquários e Peças Afro no Salão Paroquial e os Tríduos
na Catedral. Hoje também, às 21h, o professor Benito Izolan profere a palestra
“Maçambique em Osório”. Muitas atrações nos quatro dias de festa e louvação:
Grupo Mania de Pagode do Morro Alto, Baile com o conjunto Geração 2, Dança Afro
com o Grupo Pérola Negra e outros. Paralelamente, na FACOS, o III Simpósio
Internacional do Litoral Norte Sobre História e Cultura Negra, continua até o dia 6 de
outubro. Amanhã, às 14h30min, Mário Tressoldi e eu estaremos apresentando a
Comunicação “Influência dos Ritmos Afros na Música Litorânea.”

30 anos

Dia 24 de outubro no Teatro de Câmara Túlio Piva, em Porto alegre, Zé Caradípia
estará fazendo uma apresentação comemorativa aos seus (nossos) trinta anos de
estrada musical. Enviou-me a seguinte mensagem: “Estou convidando alguns amigos
como o Heleno Gimenez, a Fátima e o Gordo do Grupo Tempero (na época) para fazer
com ele umas duas canções; estou te convidando para também cantarmos umas
duas canções do nosso Cordas & Rimas, como: a tua Lugar-Verdade e mais uma
que poderia ser nossa parceria “Presságio Negro” do disco Som Grande do Sul ou
Compadre Vento por ter uma característica mais popular, ser mais voluntariosa,
digamos assim, e casar muito bem com a noite que será de amizade e reencontro, ou
ainda a que tu quiseres, certo? A banda base será a que me acompanhou no último
cd, mais alguns músicos participantes dos outros cds, como o Texo Cabral, o Careca,
um saxofonista ótimo; O Cesar Audi (ex-Raiz de Pedra), excelente baterista e amigo
antigo; o Paulinho Fagundes e, veja só, até (...) (um convidado especial surpresa) que
dará sua canja tocando Diamante comigo e o Chico Saratt. O (...) adora a música
desde que foi lançada, além de ser uma pessoa maravilhosa. Haverá ainda outros
amigos e companheiros de jornada musical, todos reunidos torno à festa que promete
ser bárbara, eh eh eh...Um antigo amigo, músico e produtor de discos chamado
Fernando Bohrer se comprometeu a gravar a função ao vivo, o que me deixou mais
alegre ainda. O show será curto, uma horinha e deu. Estou ainda às voltas com
repertório que é vasto, mas nem tanto quando a gente parte para o mais significativo,
não é mesmo? No mais, por hora é isto. Beijos e até!” Claro que estarei lá, cantado
feliz e orgulhoso, ao lado do meu parceiro e amigo Zé Caradípia.

