QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO 2007

COMPANHEIROS

Pensemos. “Algumas expressões
definem de maneira inequívoca o
comportamento das pessoas, mas
também podem evidenciar que o medo
pode ser disfarçado através de atitudes
encorajadoras, como por exemplo:
tenho certeza absoluta que vamos tirar
eles da administração. Quem afirma
assim é uma pessoa que tem o
comportamento de alta soberba ou tem
medo de perder. Alguns pobres de
espírito podem concordar, outros um
pouco esclarecidos tentam buscar o
diálogo para não serem enganados, e a
grande maioria tem a certeza que nada
se ganha no grito. Enganam-se alguns
por algum tempo, mas não se engana
todos, o tempo todo. O alarme foi dado
e isto é muito bom para acordar aqueles
que acham que somente obras ganham
as eleições. Eleições vitoriosas
somente ocorrem com muito trabalho
de convencimento, embora obras e
serviços bons ajudem no ato de dialogar
com os eleitores. Desse modo conclamo
os companheiros, simpatizantes e em
e em especial aos filiados que cerrem
fileira em torno das atividades
partidárias, para decidir tudo”. Excerto
do meu pronunciamento quando fui
eleito Coordenador Regional do PDT no
Litoral Norte. O PDT saiu de 2 prefeitos
e passou para 5, aumentando
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consideravelmente o número de
vereadores, graças ao trabalho
incansável de companheiros.

PDT

A renovação dos Diretórios e
Executivas Municipais dia 20/10/07, em
todo o Litoral Norte, fortaleceu e deu novo
ânimo ao PDT.

LUTA

A meta e o trabalho dos pedetistas é
no mínimo crescer 50% , tanto no Poder
Executivo, quanto no Poder Legislativo.
Vamos à luta.

LIMPO

Um último aviso, o PDT é um partido
sério e limpo.

TÍTULOS

Para contradizer os adversários,
leiam apenas os anteriores títulos.

HOMENAGEM

Hoje homenageio a todos os eleitos
como Presidentes Municipais, no Litoral
Norte, do Partido Democrático
Trabalhista.
Um forte abraço e até apróxima...
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Um maçambique vence o Musicanto

João Pernambuco, Jéferson Lima, Paulinho
DiCasa, Kako Xavier, Mário DuLeodato e Dão
Ribeiro (da esq/dir na foto) venceram o 22º
Musicanto com o maçambique Prece e Canção
que tem letra de Hércules Grecco (grande
compositor gaúcho falecido há pouco mais de
um mês) e música de João B. Filho e João
Pernambuco.

DiCasa e Marião

Aplaudidos de pé, ao som de muitos gritos de
sapucai, e com todo o público aprendendo a dançar o
maçambique, Mário DuLeodato e Paulinho DiCasa
fizeram com que até o Prefeito e a Primeira Dama de
Santa Rosa caíssem na dança após a divulgação do
resultado. Foi uma consagração geral e unânime entre
público e júri. Segundo Zero Hora, o palco foi
transformado numa “festa no mar” (Caderno pg 3 de
19/11/07).

Terceira vitória

Esta não é a primeira música afro-litorânea a vencer o Musicanto: Em 1994, Senhora
Rainha de Ivo Ladislau e Beto Bollo, um maçambique interpretado por Loma foi o
vencedor do 12º Musicanto, e Maçacaia de Ivo Ladislau, Luis Carlos Martins e Beto
Bollo, interpretada por Loma e Kako Xavier foi o quicumbi vencedor da 13ª edição em
1995.

Abertura

Agora, Kako Xavier e Tribo Maçambiqueira fazem o show de abertura da segunda
noite da 18ª Tafona da Canção em Osório no sábado dia 24, às 20h30min.

Destaques litorâneos no ENART

Turíbio Mative, representando o CTG Estância da Serra, obteve o segundo lugar
em Gaita de boca; Cassiana Oliveira, do CTG Potreiro Grande de Tramandaí, foi a
primeira colocada em Declamação Feminina, e com as músicas Mar de Estrelas de
Chico Saga como entrada e Destino Navegante como saída o Grupo de Danças do
CTG Potreiro Grande foi o Mais Popular e o quarto colocado no Encontro de Artes e
Tradição Gaúcha (ENART 2007) em Santa Cruz do Sul.

Marcel Estivalet

Ex-aluno da RIMA, Marcel B. Estivalet está cursando Bacharelado em Instrumentos
- Sopros e Cordas/violão na UFRGS e apresenta seu Recital de Meio de Curso neste
dia 22 de novembro, às 20 horas, no Auditorium Tasso Correa do Instituto de Artes em
Porto Alegre. No programa, obras de Luys Milan (século XVI), Bach, Villa-Lobos, Torroba
e Piazzola. Os professores Daniel Wolff e Flávia Domingues Alves são os seus
orientadores. Alunos, professores e direção da Rima vibram com a conquista do
colega Marcel.

Coral da UFSC esteve em Osório

Com duas apresentações – uma no Plenário
Francisco Maineri da Câmara Municipal e outra
na Praça Central de Osório - o Coral da
Universidade Federal de Santa Catarina
encantou a todos que o assistiram. A vinda deste
excelente coral foi possibilitada pela ONG Catavento em parceria com a Associação de Estudos
Culturais e apoio da Prefeitura Municipal. Desde
a sua fundação, em 1963, o coral vem
participando ativamente de diversos projetos
artístico-culturais e de eventos promovidos pela comunidade da Universidade, em
Florianópolis, apresentando um variado repertório musical de compositores brasileiros
e internacionais. Desde maio de 2004 é dirigido pela maestrina Miriam Moritz. No
repertório, muita música brasileira: Caetano Veloso, Milton Nascimento e Lenine são
alguns dos compositores que o Coral interpreta com belas vozes, muito ritmo corporal
e dança.

Nono Bepi e Cantadores

O Complexo Gastronômico Nono Bepi e Queijaria & Cia é um amplo espaço de
1000 m² situado na Rodovia 389 nº 4980 - Km 08 - Estrada do Mar – Osório, com o
único intuito de oferecer ao cliente o que há de melhor em gastronomia. Foi
apresentada pela Gerente de Marketing do Nono Bepi, Syl Terra, uma proposta de
parceria com o Grupo Cantadores do Litoral, que tem por objetivo divulgar a cultura de
nossa região em todas as apresentações do grupo. Essa parceria será anunciada
nos shows do Cantadores do Litoral nas festividades de inauguração do Nono Bepi
em 29/11 e6/12.

