QUINTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO 2008

ALBERTO PASQUALINI - I

Pensemos. Sobre o social é bom
recordar o seguinte: “...A sociedade tem
o dever de garantir a cada um, uma
participação mínima nos bens que
caracterizam o progresso material e
cultural dos nossos dias e não é
concebível que deles estejam privados
justamente aqueles que os produzem
com seu trabalho. Deverá ainda a
sociedade proporcionar a cada um, de
forma “efetiva” e não apenas “teórica”, a
possibilidade de elevar o seu padrão
social e econômico mediante melhor
qualificação e valorização do trabalho.
Eis por que há uma tarefa que incumbe
a coletividade e outra que incumbe o
indivíduo. Cabe à sociedade assegurar
a cada um, um mínimo de bem-estar e
os meios de melhorar, pelo exercício de
uma atividade útil, as próprias condições
de existência. Cabe ao indivíduo utilizarse desses meios e, pelo seu esforço,
galgar a escala dos padrões sociais e
econômicos”. Excerto de um discurso
publicado no Diário de Notícias, em 18/
6/1950, de autoria de Alberto Pasqualini.

ALBERTO PASQUALINI – II

“... A sociedade, porém, não tem o
direito de exigir de ninguém mais do
que lhe proporciona e muito menos de
permitir que uns se locupletem à custo
do trabalho e do sofrimento de outros”.
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Excerto do discurso publicado no
Correio do Povo, de 24/12/1953, de
autoria de Alberto Pasqualini.

ALBERTO PASQUALINI – III

“... De nada nos serviriam os
progressos do conhecimento e da
técnica se os transformassem em fontes
de injustiças, de temores e de
sofrimentos”. Excerto do discurso aos
economistas. Correio do Povo – 1953,
de autoria de Alberto Pasqualini.

ALBERTO PASQUALINI – IV

“... Nossa função, como políticos e
homens públicos deve ser, como disse,
esclarecer a opinião e não confundi-la
com mistificações. Mesmo em política,
embora muitos pensem ao contrário,
devemos ser honestos e leais na
maneira de pensar, de falar e de
agir”.Excerto do discurso em Caxias do
Sul-Correio do Povo -1950, de autoria
de Alberto Pasqualini.

HOMENAGEM

A Coluna Miscelânea homenageia
hoje o dinâmico Prefeito de Osório,
Doutor Romildo Bolzan Júnior, do PDT.
Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no RevisãoVirtual:

www. jornalrevisao.com.br
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Últimos dias da 7ª Feira do Livro de Tramandaí

Localizada na Rua da Cultura (Rua Jorge Sperb, esquina Emancipação)
a Feira do Livro tem todos os dias, de hoje a domingo, a partir das 18h
Recreação Infantil com o músico Rodrigo Prates e seu incrível Projeto
Zoando Som e o Circo de Fabian Mariotti (Bonecos, palhacinhos, teatro
infantil). Hoje às 21h30min tem o Coral Municipal de Tramandaí sob a
regência de Mário Tressoldi e depois (22h) o Grupo Chão de Areia
com a Musica Litorânea Popular que se apresenta também no sábado
que tem antes, às 17h, no Recanto do Escritor o Departamento de
Escritores do Litoral Norte/AEC (Associação de Estudos Culturais).
Cantos do Litoral (que reúne músicos litorâneos) é o show de sexta e
no domingo.

TVE

O programa Galpão Nativo da TV Educativa do Rio Grande do Sul,
produzido por J. Goulart e apresentado por Glênio Fagundes, reprisou,
no dia 6 de janeiro deste ano, a mesma programação que fora ao ar em
janeiro de 2007 quando o Grupo Cantadores do Litoral apresentou um
quadro com músicas que tinham os Ternos de Reis como temática
principal. A repercussão neste ano foi muito maior que no ano anterior.
Foram inúmeros telefonemas, comentários na rua, por e-mail e também
nos perfis do Orkut de todos os integrantes do Grupo. Isso prova que a
TVE tem a tendência de crescer, a cada ano, mais e mais em sua audiência
e que o nosso grupo Cantadores do Litoral está atingindo o seu objetivo
que é o de divulgar a cultura afro-açoriana que se mantém a partir das
manifestações populares de Osório e do Litoral Norte.

Show na Tenda Petrobras

Sábado passado fizemos uma apresentação na Tenda Petrobras no
centro da praia de Tramandaí. Foi muito gratificante ver a participação
do público que vibrou, aplaudiu e cantou junto com os Cantadores do
Litoral, só não dançou o maçambique com a Loma porque na areia
seria muito difícil “dar os primeiros passos” para gente de vários lugares
do Estado e até para os turistas argentinos que estavam por lá. A
Petrobras está estudando a viabilização de uma parceria para a gravação
do CD e de uma turnê de shows do grupo Cantadores do Litoral neste
ano de 2008.

Noitada no Baguta

Depois do show, fui com a família jantar no Baguta Bistrô. As noites
de sábado no verão são de pouco movimento nos bares de Osório, pois
todos vão para as praias. Tomei coragem e pequei um violão. Foram
chegando os amigos. Entre eles alguns músicos como o Giba e o cantor
osoriense Cleber que está vivendo em Nova Petrópolis e lançou no ano
passado o CD Coração Voador. O que possibilitou-nos uma noitada de
MPB, com passeios pelo rock, pelo country, pelo folk brasileiro e pela
música litorânea, claro. Com o violão indo e vindo em nossas mãos, sem
microfones nem palco. Ali, nas mesas, na intimidade dos amigos, num
gostoso bar.

Carnaval

O carnaval de rua será realizado no dia 02 de fevereiro na Rua Costa
Gama e iniciará às 22 horas. Desfilam os blocos: Associação Medianeira,
Fora da Gaiola, Supimpas, Da Tribo, Tô Ninja, Boca de Agito, Chalaça,
Loucos de Bira, Inocentes, Só Alegria, Os Intrusos, Eternamente Patrô,
CCBC Turma Swat e Artistas. Depois tem som mecânico. O carnaval de
Atlântida Sul acontece nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro. A promoção é
d a P r e f e i t u r a M u n i c i p a l d e O s ó r i o a t ra v é s d a S e c r e t a r i a d e
Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

