QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2008

SANTO

Pensemos. Existem pessoas que
imaginam que podem continuar
enganando o tempo todo, como se
todos fossem ingênuos. Um amigo
meu dizia: “ falam muito, mas não vou
deixar o partido” e na primeira
oportunidade ou desavença traiu seus
eleitores e se declarou não mais ter
compromisso partidário. Este meu
amigo foi alertado sobre o que poderia
acontecer e sempre dizia: “existem
pessoas que respeito e um é você”.
Passado algum tempo mudou de
partido e tentou levar outras pessoas
para a nova agremiação. Respeito
muito sua decisão e lastimo o que
estão fazendo com o mesmo. Falo
com autoridade, pois alguns anos
atrás fui um crítico quando ele e outros
entraram no meu partido. Certamente
eu tinha razão, pois este meu amigo e
outros já abandonaram o barco com
medo de serem tragados pela água.
Mesmo afundando, o último a
abandonar o barco é seu comandante,
pela ética e pela competência,
enquanto os primeiros a sair são
aqueles que não querem evidenciar
sua falta de democracia ou não querem
descer do altar, pois se consideram
como se fosse um santo.

CONSTRANGIMENTO

O que escrevi anteriormente não é
nada pessoal, mas uma atitude política
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sincera, tanto que não citei nomes para
evitar constrangimento.

NORMALIDADE

Em verdade o povo sabe quem são
os salvadores da pátria e que fatos como
o narrado é tão comum que parece ser
a normalidade.

NA CARA

A normalidade é cumprir o
compromisso, principalmente aqui no
sul onde um fio de bigode é penhor de
honra. Parece que está faltando... na
cara.

PDT

Talvez o errado seja eu, pois os fatos
narrados ocorreram em Viamão (morei
lá), como também aqui em Osório. Uma
coisa é certa, sou fiel seguidor dos
princípios morais e éticos do meu
P D T.

HOMENAGEM

Hoje homenageio meus adversários
políticos e não inimigos pelas suas
convicções e como democrata
verdadeiro entendo suas atitudes.

Um forte abraço e até a próxima...
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Vitor Ramil

Com cinco indicações para o Prêmio Açorianos de Música - Melhor CD
do Ano, Melhor CD de MPB, Melhor Espetáculo, Melhor Compositor e
Melhor Cantor - Vitor Ramil está apresentando junto com Marco Suzano
nos dias 12 e 13 de abril o espetáculo Satolep Sambatown no Teatro do
SESC Pompéia em São Paulo, e dia 16 no Teatro Alterosa em Belo
Horizonte. Vitor Ramil continua sendo um dos compositores mais admirados
e respeitados do Brasil, desde que foi “descoberto” pelas grandes
gravadoras no festival I Guarita da Canção de Torres, em 1980.

Dupla Face Trio

No Baguta Bistrô, dia 12 tem o som ambiental de James, Adib e Manga
do Dupla Face Trio, a partir das 22 horas.

Domingos no Largo

As apresentações das bandas no Largo dos Estudantes, promovidas
pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
da Prefeitura Municipal de Osório sob a coordenação de Newton Arboite
estão levando um bom público - que cresce a cada domingo - até o Largo.

Enquanto isso, no Bar do Largo

Quinta,dia 11, Só de Presença; sexta, Janks; sábado, As Velhas; e
Domingo, Pagodeira. Nas sextas e sábados serão sempre duas bandas,
no Bar do Largo e nas quartas, o palco está aberto para as novas bandas
que quiserem ganhar experiência dando uma canja no bar.

Seminário de Atualização em
Folclore e Culturas Populares

A Fundação Santos Herrmann, a Comissão Gaúcha de Folclore e a
Associação de Amigos do IGTF, com apoio do Ministério da Cultura e da
Comissão Nacional de Folclore promovem em Porto Alegre o Seminário de
Atualização em Folclore e Culturas Populares. Destinado a folcloristas,
tradicionalistas, educadores, universitários, lideranças comunitárias, grupos
de culturas populares e outros interessados, tem como objetivo
contextualizar esta temática no século em que vivemos. Para acompanhar
os avanços tecnológicos, faz-se necessário rever e atualizar
conhecimentos. Serão discutidos assuntos como a releitura da Carta do
Folclore Brasileiro, Folkcomunicação, Convenção da Diversidade Cultural
e outros. Estarão em Porto Alegre o Prof.Dr. Bráulio Nascimento e Prof.Dr.
Roberto Benjamim, Profª.Dra. Cáscia Frade (ex-presidentes e vicepresidente da Comissão Nacional de Folclore, respectivamente) e Dr.
Ricardo Anair Lima, Secretário Adjunto da Secretaria da Identidade e
Diversidade do Ministério da Cultura. O Seminário será no sábado, dia 26
de abril de 2008, no Auditório Glênio Peres da Câmara de Vereadores
com inicio às 9 horas e encerramento às 18h30min com coquetel de
confraternização. O ingresso será dois quilos de alimento não perecível.
Vagas limitadas. Informações e inscrições com Fundação Santos Herrmann
– fone(51) 30225064, Comissão Nacional de Folclore –fone (51) 3348
3489.

Folias do Divino

Já está confirmada para o dia três de maio, na Noite Cultural da Festa
do Divino de Osório a apresentação do espetáculo Cantadores do Litoral
nas Folias do Divino. Com muitas músicas sobre essa temática. A realização
é do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal. Será também
gravado um programa Galpão Nativo especial, comandado por Glênio
Fagundes e produzido por J.Goulart, para ser apresentado durante o mês
de maio pela TV Educativa do Rio Grande do Sul. Além disso, os
Cantadores do Litoral estarão mostrando esse espetáculo provavelmente
em Rio Pardo, Gravataí e outras cidades.

Paixão de Viola e Tambor

No momento em que eu escrevia esta coluna, recebi um telefonema do
amigo e compositor de Belo Horizonte Zebeto Correa que classificou a
música Junho de Todos os Santos para a etapa de Poços de Caldas/MG
do festival Viola de Todos os Cantos. Ele me informou também que entre
1440 músicas de todo o Brasil, Chico Saga classificou Paixão de Viola e
Tambor (a mesma que ficou em segundo lugar em Encantado), para a
etapa de São Carlos/SP.

