QUINTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO 2008

ATENDER O SOCIAL-I
Pensemos.
As
soluções
governamentais que visem elevar a autoestima do povo tem seus atos, suas
obras
e
todos
os
seus
empreendimentos inspirados no social,
ou seja, não nos interesses individuais,
mas nos interesses coletivos. Apesar
de muitos, alguns até mal
intencionados, afirmarem que em
Osório o social está relegado ao plano
inferior, pois faltam empregos e que
existem pessoas morando em
condições precárias e outros assuntos
correlatos, o coletivo como um todo não
concorda. As ações da Secretaria da
Saúde e Assistência Social vêm
modificando o que era rotina no
passado: dar por dar e passou a
intensificar o não vício e sim exigir
alguma espécie de trabalho
comunitário para usufruir benefícios. O
mesmo acontece na Secretaria do
Planejamento e Meio Ambiente e até
na Secretaria de Educação com o
Programa Municipal de Ensino Integral
– PROMEI, junto a Vila Olímpica. As
demais secretarias e serviços públicos
seguem a mesma linha de ação. Isto é
atender o social.
ATENDER O SOCIAL-II
Não faltam empregos, faltam
pessoas habilitadas para exercerem
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funções técnicas. Em 2.008 começa a
funcionar a Escola Técnica Federal aqui
em Osório e com abrangência regional.
Isto é atender o social.
ATENDER O SOCIAL-III
Também em 2.008 começam alguns
programas e projetos na área
habitacional visando reformas e
construções nov as onde serão
beneficiadas centenas de famílias. Isto
é atender o social.
ATENDER O SOCIAL-IV
Asfaltar ou calçar ruas, construir
escolas ou reforma-las, restaurar
praças para a prática de esportes e
atender o pequeno e médio agricultor
é elevar a auto-estima. Isto é atender o
social.
ATENDER O SOCIAL-V
A justiça social não é uma dádiva
celeste. Para ser alcançada é preciso
luta e um esforço incessante e o
instrumento de realização são as
ações governamentais em benefício do
coletivo, como ocorre em Osório. Isto
é atender o social.
Um forte abraço e até a próxima...
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Tramandaí, dia 17

No La Canoa tem show do Dupla Face com Aloísio Adib na guitarra e
vocal, Manga no contrabaixo e vocal e James na bateria, e ainda a participação
do cantor Eduardo Freitas. No repertório, Anos sessenta e setenta além de
Beatles, Creedence e outros.

Oásis, dia 18

Show de Adriano Lima e Banda em Nova Tramandaí, com música nativista
feita no litoral.

Tenda Petrobras, dia 19

Sábado, a partir das 18h30min o Grupo Cantadores do Litoral estará
mostrando ao público de Tramandaí o espetáculo “Na Batida do Maçambique”
no palco da Tenda Petrobras. Adriano Linhares, Cássio Ricardo, DaCostta,
Loma, Lúcio Pereira, Mário Tressoldi, Nilton Júnior e Paulo de Campos
apresentam a cultura de influência afro-açoriana de Osório e do Litoral para os
veranistas de 2008.

Chão de Areia

Na Feira do Livro de Tramandaí tem shows do Grupo Chão de Areia
com Chico Saga (violão e voz), Flávio Júnior (voz e percussão) e Mário
Tressoldi (violão, viola e voz) nos dias 24 e 26 de janeiro.

Verão Cultural

No Projeto Verão Cultural de Atlântida Sul tem Cinema ao Ar Livre no
Centrinho dia 26 de janeiro.

Jovens Coroas

A partir de uma brincadeira que reuniu amigos para resgatar as serestas,
as serenatas, a música nativa e as manifestações folclóricas da região, surge
o grupo Jovens Coroas. A idéia tomou forma e cresceu quando Antão Sampaio
escreveu um editorial do Jornal Revisão sobre uma apresentação que assistira
desse grupo de amigos. Como o ano era de comemoração do Sesquicentenário
de Osório, tornou-se oportuno o resgate musical feito pelos Jovens Coroas
propiciando assim inúmeras apresentações oficiais em atividades alusivas à
data: primeiro foi o Abraço Musical da Praça Mazanguin, depois, a Formatura
do Curso de Espanhol na Câmara de Vereadores, a Feira da Páscoa, a Feira
do Livro e a Festa da Leitura no Largo dos Estudantes, no Clube de Mães
“Unidas Venceremos”, em muitos aniversários e festas particulares, culminando
com uma bela apresentação na Feira do Produtor. Foi assim o ano de 2007
para o grupo Musical Jovens Coroas.

Jovens Coroas II

O grupo é formado pelo Professor Adilson (intérprete), Alírio (intérprete),
José Édison (ritmista), Nilton Alves (intérprete), Osvaldo “Massa”
(trombone), Renner (vocal) e Serginho (ritimista). Participam também como
convidados os músicos Paulinho DiCasa, Loir Santos, Jéferson Lima e
Pola.

Jovens Coroas III

Convidados, Cássio Ricardo, Mário Tressoldi e eu (professores da Rima e
integrantes do Grupo Cantadores do Litoral) estaremos participando de uma
confraternização com o pessoal do grupo Jovens Coroas, ocasião em que
falaremos sobre alguns elementos técnicos e teóricos além de nossas
experiências e aventuras musicais.

A3 no Reponte

Quando Jaime Vaz Brasil foi jurado da Tafona em novembro passado, ele
conheceu e gostou muito do trabalho de Adriana e Adriano Sperandir. Isso
originou uma parceria que agora se torna realidade, em março, no próximo
Reponte da Canção de São Lourenço do Sul. A música Tambores de
Bandara com letra do Jaime e música do Adriano já está classificada e com
certeza será destaque no festival.

III RG Canta os Açores é transferido de novo

Atraso nos depósitos das parcelas de patrocínio, que são financiadas através
da isenção de ICMS por força da Lei de Incentivo à Cultura Estadual, obriga a
organização do festival a transferi-lo novamente, agora para dia 31 de janeiro
próximo, em Capão da Canoa.

