QUINTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO 2007

COLETIVIDADE

Pensemos.Determinadas posições
de ordem pessoal, muitas vezes,
podem levar outros para atitudes
drásticas, violentas e até desprovidas
de intenção de colaboração,
entretanto, no final da discussão, deve
prevalecer o bom senso para não ser
rompida uma fraterna convivência.
Também é verdade que somente
amigos se desentendem, pois se
fossem inimigos não se falariam,
portanto não haveria divergências para
causar um atrito. O cotidiano nos
impõe um sistema de limitações que
não podem deixar de vigorar em
nossas diversas atividades. Ninguém
deve ter o direito de auferir uma
vantagem individual em prejuízo dos
demais, portanto, da coletividade. È
necessário, por isso, distinguir
claramente as formas e fontes de
acordo com a natureza e o caráter da
solicitação individual, desde que seja
útil não somente a quem exerce, mas
também à comunidade a ser
beneficiada. Esse é, na essência, o
verdadeiro princípio democrático que
se contrapõe ao individualismo. A
liberdade de iniciativa deve, pois,
consistir na faculdade de escolha entre
as diferentes formas possíveis de ser
democraticamente útil desde que se
harmonizem e cooperem com os
interesses da coletividade.
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CUMPRIR

O povo não quer ser explorado e
também não quer que os filhos se criem
analfabetos e muito menos quer ser
ludibriado por inescrupulosos ou
enganado por promessas que nunca se
hão de cumprir.

PROPOSTAS

Alguns já começam a virar o barco
para navegar sem turbulências, afirmando
que vão resolver certas situações, mas
esquece de dizer como realizarão suas
propostas.

MISTIFICAÇÕES

A política, no seu sentido elevado, é a
ciência e a arte que tem por objetivo
indicar a forma de solucionar e esclarecer
a opinião e não confundi-la com
mistificações.
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Foi bom

Num show memorável, Zé Caradípia y Trocentos Convidados, comemorou-se
os trinta anos de carreira do compositor de uma das cem músicas mais populares
do Brasil no século XX – Asa Morena. O espetáculo que foi gravado pela TV
Educativa, para o programa Palcos da Vida, aconteceu no Teatro de Câmara Túlio
Piva em Porto Alegre, na semana passada. Junto com ele apresentei as músicas
Lugar-Verdade e Compadre Vento, duas das principais canções do Grupo Cordas
& Rimas no qual começamos nossa carreira profissional juntos. Claro que foi
emocionante estar com ele no palco depois de tanto tempo.

Parcerias e parceiros

Entre as muitas belas músicas
de Zé Caradípia apresentadas no
show destaca-se a interpretação de
Diamante, uma das principais obras
do autor de mais de duzentas
composições. Participaram dessa
comemoração: Carlos Cachoeira,
Fátima Gimenez, Beto Bollo,
Nancy Araújo, Marcelo (Pijama)
Lehmann, Maria Lúcia Sampaio,
Heleno Gimenez, Chicão Dornelles,
Carlos Alberto, Texo Cabral e eu,
entre os outros amigos.

Eles estavam lá

Os músicos osorienses Aloísio Adib e Fabiano Saraiva foram a Porto Alegre
especialmente para assistir a nossa apresentação. Fiquei muito lisonjeado com a
presença e o prestigio dos amigos.

Cultura afro – ontem, hoje e sempre

Este é o projeto que envolve todos os alunos da Escola Estadual do Bairro
Albatroz, já há bastante tempo. Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os
alunos do diurno e noturno, desde o pré até o ensino médio, incluindo-se os alunos
do EJA, estarão expondo os seus trabalhos no saguão da Escola. O Projeto
Cultura afro – ontem, hoje e sempre, que engloba a participação de todos os
professores da escola, enfatiza entre outras pesquisas o Grupo Maçambique de
Osório, a trajetória dos compositores locais e de seus trabalhos sobre o tema e
ainda a história e a influência dos ritmos afro na música litorânea. É uma iniciativa
muito interessante que deve ser prestigiada por toda a comunidade.

Semana Cultural

De 05 a 11 de novembro a AEC estará promovendo a sua Semana Cultural com
a seguinte programação: 05.11 às 19h Sessão Especial da Câmara Municipal em
homenagem à Associação de Estudos Culturais – 20 anos; 06.11, 14h Abertura
da Semana Cultural; 14h30min Grupo Infantil de dança e música da AABB
Comunidade; 06, 07 e 08.11 das 15h às 18h – Gincana cultural entre equipes e
apresentações de artistas locais (inscreva-se); 08.11 – 17h – Lançamento do livro
de Edilon Santos: “Educação Ambiental – Mãe natureza” na Livraria Bambi;
19h30min – Recital de Piano de Celso Junior Barrufi com apoio da RimaAperfeiçoamento; 20h Conversando com os Escritores da AEC; dia 09.11 das 14h
às 17h – Programa de Auditório da Rádio Osório - 50 anos. Às 19h Documentário
“Coberta D’Alma” com apoio da AEC, às 21h Coral da Universidade Federal de
Santa Catarina com apoio da ONG Catavento; 22h30min Teatro: Cena de Sangue
num Bar no Baguta Bistrô; 10.11 - 10h – Coral da Universidade Federal de Santa
Catarina na Catedral; 14h Teatro: As Novas Aventuras de Branca de Neve com
apoio da AEC. Às 16h Teatro: Chapeuzinho – Nóis em Cena (teatro da Escola
Rural). 18h Teatro: A Farsa do Panelada – Grupo Teatral da FACOS; às 22h30min
Show com The Bull Frog – Blues no Bar do Guego; dia 11.11 às 9h30min – Teatro:
Faces de um Exorcismo (Grupo Traméia – Rural; 11h Resgate da Memória do
Naufrágio do Barco Bento Gonçalves na E. E. Prudente de Morais; 16h Teatro:
Pluft o Fantasminha com o Grupo Teatral da FACOS; 18h Teatro: Cena de Sangue
num Bar – G. T. Balagandã com apoio da AEC e 19h Encerramento e premiação
das equipes. A maioria das atividades será na Câmara de Vereadores.
Feira do Livro de Osório
As Secretarias Municipais de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer, e de Educação estarão realizando a 22ª Feira do Livro de Osório, de 20 a 25
de novembro na praça central. Com a feira pretende-se popularizar e promover a
leitura – incentivando a leitura fazendo dela uma festa. O escritor Celso Sisto
(Mestre em Literatura, escritor, ilustrador, contador de histórias, ator, arte-educador,
especialista em literatura infantil e juvenil) será o Patrono da Feira. Serão
homenageados também todos os escritores osorienses.

