No Encontro dos Conselheiros Tutelares do
Litoral Norte, durante o dia de ontem no Plenário da
Câmara de Vereadores de Osório, as crianças do
Programa AABB-Comunidade mostraram a sua
música-símbolo “AABB, a Canção” composta e
gravada no ano passado, em comemoração aos dez
anos de atividades desse programa que é mantido
em Osório pela Prefeitura Municipal e pela
Federação das AABB, cantando também a música
“Cuida de Mim” com uma letra muito adequada aos
temas abordados no encontro.
Um misto de emoção, alegria, nostalgia e orgulho foi o que senti ao assistir as velhas fitas de vídeo
cassette contendo os Recitais de Alunos realizados
pela Rima nos primeiros anos de suas atividades em
Osório. Selecionei alguns trechos para mostrá-los na
Musiconfraternização que teremos amanhã, a partir
das 20 horas no Restaurante Interlagos Grill. Ao ver
a iniciação musical daquelas crianças, que hoje são
jovens adultos numa faixa etária entre 20 e 30 anos
- muitos deles, competentes músicos profissionais;
outros tantos que deixaram o estudo musical e a
passagem pela Rima guardados em suas memórias
como uma ferramenta para o seu desenvolvimento
intelectual assumindo outras profissões.

A RIMA-Aperfeiçoamento comemora amanhã,
dia 15 de maio, vinte anos de atividades oferecendo
um ensino musical de alta qualidade para Osório e
região Litoral Norte com a presença de muitos desses
ex-alunos que estarão participando da “Canja dos Famosos” e abraçando ex-colegas e eternos amigos que
a música fez. Teremos ainda os alunos atuais, que como
aqueles em sua época, também estarão trêmulos, mas
felizes – “a caminho da fama” - por suas estréias no
palco. Com o apoio cultural da sempre grande parceira Juvesa Veículos, a Academia de Música
Rima–Aperfeiçoamento recebe a todos que quiserem
participar da sua festa, pois o Restaurante Interlagos
Grill - junto ao Clube Sulbrasileiro, estará aberto ao
público normalmente, oferecendo delicioso e excelente rodízio de pizzas a R$ 12,90 por pessoa. Entre
outros tantos estarão se apresentando Julia Freitas,
Bruno Parizoto, Luiz Carlos Santos, A Banda do Meu
trabalho, Renato Júnior, Mário Tressoldi, Jociel Lima
e Diego Sá, Celso Barrufi Júnior, Adriana, Adriano e
Cristian Sperandir da Cia A3.

