QUINTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2008

A VERDADE

NÃO PODE

Pensemos. Determinados fatos vindo
a público recentemente demonstram
fragilidades nos processos em que
estavam sendo trabalhados. A culpa não
pode ser atribuída a este ou aquele, mas
aos demandos provocados pelas
instituições envolvidas, entretanto os
artífices da divulgação que são as
pessoas sofrem retaliações que podem
prejudicar seus projetos futuros. Difícil vai
ser os envolvidos, quer ativos, quer
passivos, provarem que não têm nada a
ver com o que aconteceu. Normalmente,
atrás de situações constrangedoras como
já aconteceu, está o poder econômico,
deste ou daquele, que deseja isto ou aquilo
para obter ou encobrir fatos não
condizentes com as boas práticas da
decência. Quando o vil metal entra na
parada é que se conhece a verdadeira
intenção e a prova cabal, que muitos têm
sua dignidade calibrada por “quanto eu
levo”, não importando que outros sejam
atingidos. Calma, a crônica é sobre os
fatos do DETRAN/RS e não o que os
leitores estavam imaginando. Acima de
tudo está a verdade.

Falar e escrever sob situações
constrangedoras, sem provar é como diz
uma comediante: não pode.

Certas situações, como as descritas
anteriormente,
podem
ser
comprometedoras, às vezes.

Um forte abraço e até a próxima...

AS VEZES

CARDOSO
C a b e l e i re i ro
Profissionalismo
e Bom Gosto

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

TRANSFLOR

SER IGNORADA

Os fatos indignos como a mídia vem
divulgando não pode, por ninguém, ser
ignorada.

TÍTULOS ANTERIORES

Antes de continuar, leiam apenas os
títulos anteriores.

MENTOR

Quem de propósito ignora fatos reais
indignos está conivente ou é o mentor.

HOMENAGEM

Hoje homenageio aqueles que podem
continuar construindo a verdadeira
democracia, ou seja, os eleitores.

EPÍLOGO

+ A verdade sempre prevalece.
+ Engana-se alguns e não todos.
+ O que é mais grave: comprar ou
ser comprado?
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Poeta osoriense

O poeta, Delalves Costa, lançou seu novo livro Considerações Pré-maturas
e Outras Ausências, no Espaço Cultural Conceição. A obra que tem mais de
sessenta poesias está disponível no próprio Espaço Cultural, marcando a
comemoração de dez anos da carreira do autor.

Nenhum e Paralamas na 7ª Festa
do Pescador e Papa-Terra

As bandas Nenhum de Nós e Paralamas do Sucesso estarão na 7ª Festa do
Pescador e Papa-Terra, que acontece de 23 a 27 de julho em Arroio do Sal, dias
25 e 26 de julho, respectivamente. A realização é da Prefeitura de Arroio do Sal.

Moenda

Devido à greve do Correio, a Moenda - Associação de
Cultura e Arte Nativa, está prorrogando as inscrições até
a próxima segunda-feira, dia 14 de julho. Valerá a postagem
até essa data. Porém, a Moenda não se responsabiliza se
houver qualquer tipo de atraso - por parte do Correio - na
entrega dos trabalhos. A triagem será nos dias 18, 19 e 20
de julho de 2008 e classificará dezoito composições entre
as centenas e centenas de músicas inscritas de todo o
Brasil. Os jurados são: Ângela Gomes, Cao Guimarães,
Fausto Prado, Luís Bissigo e Pirisca Grecco.

Canto Livre do Marquês

Acadêmicos da FACOS também podem participar do CALIMAR nesta 16ª
edição do festival de música estudantil da CNEC/Osório. O evento possibilita
aos alunos, um momento de integração e abre um espaço para a manifestação
artística e cultural. As apresentações acontecem dia 18 de julho, a partir das 20
horas, no Ginásio de Esportes. Cada turma pode inscrever até três músicas,
sendo duas composições inéditas e uma na categoria cover. Com premiação em
dinheiro e troféus para primeira, segunda e terceira colocadas e ainda para o
melhor intérprete, a música mais popular, o melhor instrumentista e a melhor
música cover, serão destacadas e premiadas também a melhor participação
FACOS e a melhor torcida. As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 30 de
junho. Mais informações pelo telefone 3663-1763.

Encontro de Músicos

Meu amigo, Sérgio Victor, da Juvesa Veículos que
sempre participa com seu importante apoio cultural, além
de me convidar, lembrou-me que a edição deste ano do
Encontro de Músicos de Osório acontece hoje, às 20
horas no GAO. O objetivo é angariar roupas e alimentos
não perecíveis para serem distribuídos às comunidades
carentes da cidade. Entre outros, estarão se apresentando
Paulinho Dicasa e a Tribo Maçambiqueira, Fabinho
Camargo e Banda, Adriana Sperandir e Cia A3 e Julian
e Juliano e Só Vanerão.

Uma dica interessante

Visando institucionalizar sua atividade de formação
circense, o Circo Girassol está oferecendo 20 bolsas
de estudo para a sua Escola de Arte Circense, em
Porto Alegre. Serão selecionados 20 alunos e alunas
em idade entre 14 e 25 anos, com alguma experiência
artística nas áreas de dança, ginástica, teatro e circo.
As aulas vão de agosto a dezembro, de segunda à
quinta-feira, das 9h às 12h, e haverá uma aula mensal
de interpretação, nas sextas-feiras. A seleção dos
alunos será feita nos dias 22 e 23 de julho, no turno da
tarde. A inscrição para a seleção deve ser feita pelo
telefone (51) 3024.8360 / 3019. 3360, somente no turno
da tarde.

Tafona

Semana que vem, já com todas as definições oficializadas, repassarei
informações relevantes sobre a Tafona da Canção que está com as inscrições
abertas e acontece em 20, 21 e 22 de novembro próximo.

