QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008

Eleições

Pensemos.
Tenho
recebido
telefonemas de amigos, em especial de
companheiros do PDT sobre minha pouca
participação, em agosto, na campanha
eleitoral, o que me deixa satisfeito em
saber que pessoas se preocupam
comigo. Antes que imaginem que a
“juventude avançada” está doente digo:
apesar do agosto, para alguns, ser o mês
fatídico para os idosos, estou muito bem
de saúde. Justifico a quase ausência face
estar fazendo outro método de trabalho,
embora o que os companheiros estão
fazendo apareça mais. Meu trabalho é
repercutir aceitação ou não dos
candidatos a vereador, verificando,
também, quem está trabalhando. A
maioria não me enxerga, pois ando em
carros sem identificação partidária para
não chamar a atenção. Quando noto
algum desanimado, procuro um encontro
casual para incentivar a sua atuação e
quando o trabalho é bem organizado não
poupo elogio ao candidato. Ando em todo
o município de segunda a segunda-feira,
em turnos alternados, manhã, tarde e
noite. Alguns companheiros já me viram
colocado em pontos estratégicos ou em
visitas avaliativas. Não me invejem,
trabalhem, trabalhem e trabalhem,
esquecendo os adversários e acreditando
na sua importância para o sucesso nas
eleições.
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TRANSFLOR

Estratégias

Nas minhas andanças também
acompanho o trabalho dos adversários e
estudo suas estratégias.

E

Cada pessoa tem o seu jeito de
trabalhar, pois todos querem ganhar, por
isso respeito todos e...

Não

Os que pensam que já ganharam,
respondo com um sincero não.

Guerra

Não se assustem com as armas dos
adversários, pois estamos num processo
eleitoral e não numa guerra.

Títulos

Para entenderem meu trabalho, por
gentileza, leiam apenas os anteriores
títulos.

Epílogo

+ Negativo: algumas brigas de
candidatos.
+ Positivo: o trabalho dos militantes
fiéis.
+ Negativo: ser conformado e não ser
um ativista político.

Um forte abraço e até a próxima...
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Prêmio RS Mulher Farroupilha

Neste ano, cinco gaúchas serão homenageadas com o Prêmio RS Mulher
Farroupilha, durante as comemorações oficiais da Semana Farroupilha, que vai
de 6 a 20 de setembro. A seleção foi feita pelos integrantes do Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore (IGTF), do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e da
Comissão Gaúcha de Folclore, em parceria com a Coordenadoria Estadual da
Mulher. Entre elas está Marli Scholl que vive em Osório, no Litoral Norte, desde
a infância. Professora, é pós-graduada em História das Artes e em Folclore e foi
assessora de Pesquisa do IGTF.

Mais duas amigas

Assim como com Marli Scholl, conheci
e convivi muitos anos (enquanto eu fazia
parte da coordenação pedagógica e da
administração dos cursos de graduação e
pós-graduação da Faculdade de Música
Palestrina) com Paula Simon Ribeiro que
é formada em Artes Plásticas, com pósgraduação em Folclore e História das Artes.
Pesquisadora, é presidente da Comissão
Nacional de Folclore e conselheira em
exercício do Conselho Nacional de Política
Cultural. E ainda com Maria Luiza Benitez, cantora, compositora, percussionista,
mestre de cerimônias e jurada de festivais de música, locutora de rádio e
apresentadora de TV. Estas duas queridas amigas também recebem o Prêmio
RS Mulher Farroupilha. Merecem!

Expointer

Na semana que vem, dentro da Programação da Expointer, três nomes do
Litoral Norte apresentam seus espetáculos: Grupo Chão de Areia com Catuípe
e Cléa Gomes, às 17h do dia 2 de setembro; Grupo Cantadores do Litoral, às
15h30min do dia 4 e Beto Mayer às 15h30min do dia 6, todos no palco de shows
principal, na quadra seis.

Baguta e Bar do Largo

Continua a música ao vivo em vários bares da
cidade. Hoje, no Bar do Largo tem pagode É
Geral; amanhã, Danny Marley; sábado, Lucas
da Kanaue e Ideal Imaginário. Vem aí mais uma
“Festa da Ceva Liberada” com a Banda Kanaue
no dia 06 de setembro. O Bar do Largo fica no
‘centro do centro’ de Osório. Já no Baguta Bistrô,
no sábado dia 30, tem Dupla Face Trio (Aloísio
Adib na guitarra e voz, Manga no contrabaixo e
voz e James na bateria e voz) com muita MPB,
Bossa Nova e Anos 60. O apoio cultural é da
Sinaliza e das Lojas Nilza. O Baguta Bistrô
também fica no Largo dos Estudantes no ‘centro do centro’ de Osório.

Dez anos

Na comemoração dos dez anos de implantação do
Programa Integração AABB-Comunidade em Osório,
não houve quem não se emocionasse com as
apresentações das danças, dos flautistas e com o
lançamento da Música Símbolo do Programa, gravada
pelas crianças e professoras do Programa AABBComunidade de Osório. Veja a reportagem completa
na página 6 em matéria da Eliana I. Ramos.

Técnica Vocal na Rima

Depois de aguardarem quase um ano (em alguns casos) numa lista de espera
por uma vaga no Curso de Técnica e Interpretação Vocal da Rima,
aproximadamente trinta alunos estão sendo chamados para começarem o curso
em setembro. Além do professor Bacharel em Música Mário Tressoldi e sob a
orientação dele, a Rima passa a contar agora com Aline Monteiro, que teve sua
formação na própria academia. Aline estará na Rima segundas e quartas no
turno da tarde; e quintas, tarde e noite. São oferecidas apenas vinte e uma novas
vagas, pois as aulas são individuais. Os alunos chamados devem confirmar pelo
telefone 3663.6145 até amanhã, dia 29.

