QUINTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2009

PONTO DE VISTA

Pensemos. Entra ano, sai ano e
os especialistas em previsões
aproveitam para faturar mais ou
serem acreditados caso algo
previsto aconteça. Uma coisa é certa:
a maioria dos adivinhadores
prevêem fatos que são impossíveis
de não acontecer, tais como:
guerras, lutas de classe ou de cunho
religioso, ganhos em loterias, a
morte de um famoso, miséria, fome,
crimes, pestes, doenças incuráveis,
acidentes e assim por diante, mas
não conseguem saber o dia em que
vão passar dessa para uma vida
melhor, embora a morte corporal
seja a coisa mais certa, pois ninguém
é fisicamente eterno neste mundo de
provas e expiações. Existem
inúmeros valores que podem auxiliar
na missão consagrada a cada um de
nós neste mundo, entretanto três
são fundamentais: caridade, orar e
vigiar. Muitos sofrimentos poderiam
não acontecer ou serem abreviados
se a vigia fosse feita, se a oração
fosse um instrumento de fé e se todos
praticassem a verdadeira caridade,
entretanto o Pai Celestial nos deu o
livre arbítrio para seguirmos este ou
aquele caminho. Seguindo o
raciocínio, tudo pode acontecer,
inclusive
arcar
com
as
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TRANSFLOR

conseqüuências dos atos praticados,
seja
nesta
ou
em
outras
encarnações.

PREVER

Não precisa ser mago ou bruxo
para prever que times de futebol
serão rebaixados e que outros
mudarão de série em futuros
campeonatos e que a consequência
da crise financeira internacional
atingirá com mais força aqueles que
não trabalham.

AFIRMAÇÃO

Não é gozação ou desejo, mas
uma afirmação: se o Internacional ou
o Grêmio não forem campeão
gaúcho, certamente uma agremiação
do interior do estado o será e a
administração do P D T de Osório
terá, ao menos, um partido que lhe
fará oposição.

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

A participação do Renato

O CD dos Cantadores do Litoral tem o objetivo de registrar as grandes músicas
litorâneas que passaram por festivais, mas nem por isso perde a essência de um
disco de música popular gaúcha e brasileira bem atual, com uma roupagem bem
pop, e uma linguagem contemporânea e universal. Registra também a participação
de vários ex-integrantes do grupo como convidados. Renato Júnior gravou Tainha do
Maricá de Mauro Moraes, uma das fortes faixas do CD. O CD dos Cantadores do
Litoral, patrocinado pela Petrobras, tem lançamento previsto para março.

Ainda o Renato

Há dez anos Renato Júnior, Cassio Ricardo e Juliano
Gonçalves cumprem temporada de shows no Hotel
Fazenda na praia do Imbé, durante os meses de verão.
Todas às terças-feiras Renato Júnior canta para um
público fiel, animado e apaixonado.

EPÍLOGO

+ Se gostou da coluna, comente.
+ se não gostou do conteúdo,
também comente.
+ A democracia é a expressão da
verdade.

Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Santa Helena Grill

Semana passada tivemos bons
momentos no Santa Helena Grill, onde
Jussara e Nilton Bestetti nos receberam com
muita gentileza e carinho. Jéferson e Paulinho
DiCasa (foto) tocavam e cantavam um ótimo
repertorio de MPB. São a atração de todas
as quartas-feiras no Santa Helena Grill.
Estava lá também Renato Júnior que, depois
de dar uma canja, cantou junto comigo e o
DiCasa o meu “repertório de sempre”, as
eternas músicas de K&K e Almôndegas.
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Cia A3

Também já tradicionais do Hotel Fazenda (esta é a
quarta temporada) Adriana, Adriano e Cristian Sperandir - banda Cia.A3 - embalam
os veranistas nas noites de quinta-feira.

Tramandaí prestigia artistas locais

Através do Departamento de Cultura, de 17 de janeiro a 2 de fevereiro de 2009,
acontece a 8ª feira do Livro de Tramandaí, com esquetes teatrais e shows musicais
de artistas da região. Além disso. Tramandaí apresenta em todos os seus balneários
diversos shows com bandas e intérpretes do Litoral Norte.

Porém

Nem o Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Cultura, nem o
SESC que promovem os shows nas praias gaúchas, contemplam artistas locais
em seus eventos. É inconcebível que os Litorais Norte e Sul do Rio Grande do Sul,
com todo o rico potencial cultural e artístico que possuem, não possam mostrar
aos seus veranistas visitantes, a sua cultura através de shows de artistas, grupos e
bandas locais. Todos os anos é a mesma coisa: Há discussões enormes sobre o
assunto. Os grupos são indicados. Há a promessa. Mas, nunca o compromisso é
cumprido. Ficando mais uma vez, como é de praxe, o artista litorâneo escondido
em seu próprio chão.

Grafite

O grafiteiro Allan
Aguiar Vieira e sua equipe
pintaram
algumas
fachadas. As temáticas
Etnias
(onde
os
povoadores de Osório
foram homenageados), e
Aspectos Turísticos do
Município foram representadas. Bela iniciativa.

RS Mulher em Canto

As inscrições para o RS Mulher em Canto ficam abertas até 23 de janeiro.
Podem ser feitas na Coordenadoria Estadual da Mulher (Avenida Borges de Medeiros,
1501/9º andar, telefone 51 3288-6735), no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore IGTF (Avenida Borges de Medeiros, 1501 térreo, sala 10, telefones 51 3228-1711 e
3228-1764) ou pelo site www.rsmulheremcanto.com.br. O festival RS Mulher em
Canto terá duas categorias: tema livre sobre a mulher e Lei Maria da Penha. Todas
as devem ser interpretadas por mulheres. O festival acontece em 14 de fevereiro na
praia do Imbé.

