QUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2009

PIMENTAS

Pensemos. É sabido que certas
atitudes de racionais não podem fugir da
máxima:“quem quer fazer, faz” e quem
diz que “ vai fazer”, em regra, é uma
intenção que tem no fundo apenas o
despiste do fato ou quem sabe se fazer
de injustiçado. A maneira correta de agir
é partir para a ação, mesmo que tal
atitude, mais cedo ou mais tarde, possa
ser “o feitiço se virou contra o feiticeiro”.
O diálogo sempre foi e será o bálsamo
para acalmar os ânimos e para resolver
as querelas, enquanto os fuxicos
apenas servem para apimentar mais o
intrigante fato, que pode “entornar o
caldo”. Em verdade muitas situações
poderiam ser resolvidas se os possíveis
beligerantes usassem da inteligência
humana e não o instinto que é próprio
dos irracionais. Também é verdade que
muitos querem “tirar vantagens em tudo”,
entretanto, existe o oposto: “a minha
liberdade termina onde começa a
liberdade do outro”. Sei que muitos
perguntarão; “o que o Molina quis dizer
e para quem?”. Nada em particular,
entretanto o chapéu pode servir em

muitos.

Adriana Sperandir é a Melhor Intérprete
dos Festivais do Brasil

INTERESSES

Não julgo ninguém, mas existem
pessoas pensando e agindo como se
fossem os “donos da verdade”, mas se
esquecem que existem outros
interessados e muitos interesses que
devem ser avaliados.

CONFLITOS

Dificilmente todos serão atendidos na
plenitude dos que podem, para não haver
conflitos.

PARTICULAR

Os fuxicos além de gerarem conflitos
podem prejudicar alguns interesses de
ordem particular.

EPÍLOGO

+ Os artesãos fazem fuxico e o
transformam.
+ Os fuxiqueiros querem vantagens.
+ O artesão fuxiqueiro é um artista.
+ O fuxiqueiro de plantão é um...
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Criado pelo maior portal brasileiro especializado em festivais para destacar e
premiar os melhores dentre os participantes de festivais de todo o país, o Troféu
Festivais do Brasil – uma espécie de “Oscar” dos festivais brasileiros - depois de
um longo período de indicações feitas por especialistas em todas as áreas relativas
à produção, organização e realização de festivais de música popular brasileira,
regional e de raiz, selecionou os cinco melhores em cada categoria: Melhor Música
do ano, Melhor Intérprete do ano, Autor do ano, Festival do ano e Organizador do
ano de 2008.

Rio, RGS, Minas e SP os estados vencedores

Encerrou-se dia 31.03 a segunda fase, período de votação dos internautas,
para eleger os vencedores nessas cinco categorias. Foram cerca de vinte mil emails votantes. Os vencedores são: Melhor Música do Ano: CAMALEÃO de Ronaldo
Saar de Três Rios do Estado do Rio de Janeiro. Melhor Intérprete do Ano: ADRIANA
SPERANDIR de Osório/RS. Autor do Ano: ZEBETO CORREA de Belo Horizonte,
Minas Gerais. Festival do Ano: VIOLA DE TODOS OS CANTOS (Várias cidades
de São Paulo e Minas Gerais. Organizador do Ano: ZELO e EQUIPE FENAC
(Várias cidades de Minas Gerais). Foi concedido também um Prêmio Especial (a
critério do FB) para Zezinho do Festival de Música de Queluz/SP (30 Anos de
festival em 2009).

Adriana

A cantora Adriana Sperandir foi a Melhor
Intérprete do Festival Canto da Lagoa de
Encantado/RS e destaque no Festival de Angra
dos Reis no Rio de Janeiro, no III Rio Grande Canta
os Açores e na Moenda da Canção. Foi também a
Intérprete das músicas vencedoras do Reponte da
Canção de São Lourenço do Sul e do Canto da
Lagoa no ano de 2008. Agora, escolhida a Melhor
Intérprete dos Festivais do Brasil, Adriana Sperandir
coloca Osório e o Litoral Norte do Rio Grande do Sul em evidência em todo o país!
Os Troféus serão entregues em data a ser marcada para a festa de comemoração
dos dez anos do Portal Festivais do Brasil de São Paulo.

Garanhuns, Pernambuco

Ainda tem mais! Adriana Sperandir e a Cia A3 estão de viagem marcada para
Garanhuns no estado de Pernambuco, onde vão apresentar a música Tambores
de Dandara de Adriano Sperandir e Jaime Vaz Brasil, classificada no FEMUARTE
2009 (Festival de Música e Arte de Garanhuns) de 17 a 19 de abril. Das mais de
2500 músicas inscritas, além dos gaúchos osorienses, classificaram-se também
Zé Alexandre do Rio de Janeiro/RJ, Genésio Tocantins de Palmas/TO, Antonio
Carlos Nóbrega de Recife/PE, Zebeto Correa e Gil da Mata de Belo Horizonte/MG
entre as quarenta e cinco finalistas.

Chão de Areia no Viola de novo

O maior festival brasileiro, o Viola de
Todos os Cantos, realizado em várias
cidades de Minas Gerais e São Paulo
pela EPTV (Rede Globo) está em sua
sétima edição. E, como em todas as
anteriores, conta com a presença do
Grupo Chão de Areia de Chico Saga,
Flávio Júnior e Mario Tressoldi que
classificaram a música Desde o Mar até
a Nascente para a etapa de Poços de
Caldas/MG. No ano passado, Chico Saga
foi homenageado em Limeira por ser o único compositor brasileiro a ter participado
de todas as edições do festival, o que lhe valeu um lugar de destaque entre os
cinco indicados como Autor do Ano. Das 1462 inscrições com participação de
dezesseis estados brasileiros e mais o Distrito Federal, o Rio Grande do Sul
colocou duas músicas entre as trinta selecionadas na categoria Música Regional
Brasileira. Além de Desde o Mar até a Nascente de Chico Saga e Mário Tressoldi;
Nilton ferreira e Carlos Omar Villela Gomes
classificaram a música Na paz e na Dor. Estes
se apresentam na abertura do festival, na cidade
de Sertãozinho/MG, no dia 7 de maio; já o grupo
Chão de Areia estará em Poços de Caldas no dia
16 de maio. As outras etapas são: Varginha no
dia 23/05, São Carlos dia 30; Limeira em 6 de
junho e a grande final em Araraquara no dia 13/
06. Ficaremos todos na torcida para que os dois
representantes das cidades gaúchas de
Tramandaí e Jaguari estejam presentes também
entre os dez finalistas do VII Viola de todos os Cantos.

