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Eternamente Amigos
da Rima que têm formado muitos artistas competentes e talentosos.
No final do espetáculo, com cortesia e simpatia receberam atenciosamente a todos que desejavam autógrafos e se deixaram fotografar sorridentes ao lado dos inúmeros fãs.
À tarde, antes do show, Kleiton e
eu fomos a algumas lojas da cidade
comprar roupas mais quentes para
que ele possa enfrentar o friozinho
gaúcho durante esta temporada aqui
no sul. Muito bem recebidos por todos, agradecemos o bom atendimento do comércio osoriense. Chegando
a minha casa, Kleiton ouviu as crianças da Galera da Rima que ensaiavam
por lá. Ficou encantado com o desempenho delas e, por conhecer os detalhes do trabalho de aprendizado e profissionalização da galerinha, além das
ações de cunho social que as crianças
têm realizado.

FOTOS ANTÃO SAMPAIO

Show de Kleiton e Kledir foi um total sucesso onde a comunidade compareceu nas dependências do GESB
Por: Paulo de Campos
Num espetáculo simples, quase
intimista, único e magistral Kleiton e
Kledir cantaram e tocaram para um
público de número razoável, mas participativo, apaixonado e vibrante, no
GESB, sábado à noite. Com três quartos da lotação esperada, a presença
não foi maior pela pouca divulgação
por parte do SESC, promotor da turnê
que contempla nove cidades do Rio
Grande do Sul. Aliás, esta é a primeira
de três temporadas de nove cidades
cada, contratadas pelo SESC para este
ano. Kleiton & Kledir voltam a visitar
o interior do estado em outubro. Mas,
a boa notícia é que a terceira temporada acontece no verão, nas praias do
litoral gaúcho. Será, portanto, outra
chance de tê-los aqui pertinho de nós.
Aqui em Osório, eles cantaram
clássicos e sucessos de vários momentos da carreira - Canção da Meia Noite
(tema na novela Saramandaia), Paixão
(tema das novelas Viver a Vida e Tempos Modernos), Vento Negro, Nem
pensar, Tô que Tô, Bry, Corpo e Alma,
além de mostrarem duas músicas (Au-

Familia Policarpo e Vinícius Dadda
prestigiaram o evento

Kadu Kraemer e esposa com Kleiton
e Kledir
torretrato e Ao Sabor do Vento) do
novo CD/DVD só de inéditas, AUTORRETRATO recém lançado, mas que já
lhes rendeu o Prêmio Açorianos de
Música e a indicação para o Prêmio de
Música Brasileira. Cantaram ainda, as
que não poderiam faltar: Vira Virou
(tema de abertura da novela Como
uma Onda), Deu pra ti e Maria Fumaça. Kleiton e Kledir, contentes por estarem no Rio Grande do Sul por um
período mais longo, tiveram a ideia de
criar uma música pra marcar essa viagem, estão fazendo um verso para
cada cidade que passam: “Schmidt me
convidou / Pra cantar no interior / Eu
disse: “tá, mas só vou / Se o meu irmão também for” / Aí pegamos a estrada / O céu tava todo azul / Como é
lindo o meu Rio Grande / O meu Rio
Grande do Sul / Cheguei em Gravataí
/ Me enrosquei com uma morena /
Que tem sabor de pecado / E cheiro
de açucena / Em Osório arrisquei / Uns
passos de maçambique / Fiquei tão
entusiasmado / Que quase tive um
chilique.”

Eternamente amigos! Foi essa a
expressão usada por Kleiton Ramil ao
encerrar as palavras que disse sobre
nossas ligações de amizade desde a infância. Durante o show, descontraídos, contaram ao público de Osório até
o meu apelido, que só eles ainda usam
em tom de carinho e saudosismo. Mas
agora, as pessoas que estavam lá também conhecem. (Dou esse privilégio
somente a elas, pois não revelarei aqui
esse meu apelido, hehe.) Kleiton e Kledir falaram também sobre o relevante
trabalho de pesquisa dos Cantadores
do Litoral e que acompanham as ações

Laura, Ramon e Matheus com K&K

K&K com Paulo e Rodrigo
Após o show, por convite do amigo e empresário Rodrigo Garcia Pires,
jantamos no Á Lenha, onde os guris,
despojados de qualquer estrelismo
que a condição de grandes artistas do
Show Business nacional e internacional poderia lhes proporcionar, cantaram acappella, especialmente para as
duas fãs - ali mesmo, em pé e abraçados, ao lado da mesa - um trecho da
música Estrela, Estrela que, segundo
elas, teria faltado no repertório do
show. São assim kleiton e Kledir: meus
gentis e carismáticos amigos, eternamente! Despedimo-nos, e eles pegaram a estrada...

