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Salina da Canção receberá composições
e artistas de peso em Balneário Pinhal
com ênfase nos temas e ritmos
litorâneos, afro-açorianos, gaúchos e
campeiros promovendo o turismo e
projetando o Balneário Pinhal como
polo educacional, cultural e econômico
do litoral gaúcho a Salina da Canção,
agora separada do Rodeio, será
realizada no centro do Balneário Pinhal,
nos dias 22 e 23 de julho de 2016, na
SAPP (Sociedade Amigos da Praia
do Pinhal), Av. General Osório 1030.
Apesar da pequena ajuda custo, a
Salina receberá grandes compositores,
letristas e músicos de várias partes do
Brasil. Somente a título de exemplo
estarão lá, entre outros, o percussionista
Giovanni Berti, o flautista Texo Cabral, o
pianista Fernando Corona, os cantores
Chico Saratt e Loma Pereira, os
compositores Zebeto de Minas Gerais,
Érlon Péricles do RS e Valéria Pisauro
de São Paulo. Atribui-se a disposição
desses artistas à simpatia e o carinho
que todos têm pelo Balneário Pinhal e
pelo carisma de colegas como Daniel
Maíba e Marcelo Maresia. Mas, mesmo
assim veio à tona o velho debate
sobre os pequenos cachês oferecidos
não só por pequenos municípios,
mas por outros grandes eventos de
cidades bem maiores que insistem
perpetuar essa desvalorização: como
disse Rafael Ferrari num debate em
uma rede social: “O brabo é que
sempre os patrocinadores ganham, os
comerciantes ganham, a equipe de som,
palco, luz, ganha, a cidade ganha, as
lojas, hotéis, comércio da cidade ganha,
os jurados ganham bem, os burocratas
que nada de música sabem, ganham... e
nós músicos ficamos com merrecas, só
que sem a música, ninguém ganharia,
pois não existiria o próprio festival!”
A 3ª Salina da Canção do Balneário
Pinhal será, assim como em suas
edições anteriores, mais uma vez, um
belo evento pleno de êxito e sucesso,
pela qualidade musical e artística dos
músicos e compositores participantes.

Nos anos 80, Neimar
Pacheco promovia as festas
da Marshmallow. Os jovens
osorienses divertiam-se,
dançavam e namoravam ao
som de muito rock and roll.
Desde o ano passado essas
festas são reeditadas. A
Marshmallow 2016 vem aí!
Nesta 2ª edição do maior e
melhor point de festas dos
anos 80 do Litoral Norte
Gaúcho, a Marshmallow

terá muitas surpresas e
novidades. A festa mais
esperada do ano, acontece
neste sábado, dia 11 de
Junho no GAO em Osório.
Ninguém vai ficar de fora
dessa! O ingresso dá o
direito de receber na hora
da festa uma Caneca ou
uma Bolsa comemorativa
Marshmallow além de
concorrer ao sorteio de uma
estada no Hotel Continental,

passeio de FERRARI, visita ao
Museu de Cera, super carros,
parque dos dinossauros,
uma noite no Pub da HarleyDavidson. Harley motor
show. Tudo isso na serra
gaucha. Os camarotes já
estão esgotados. Mas,
ainda há alguns ingressos
antecipados a R$ 50,00
à venda nas Lojas Nilza,
Loja Cotidiano e À Lenha
Hamburgueria. Imperdível!

DIVULGAÇÃO

Marshmallow 2016: o maior e
melhor point de festas dos anos 80

DIVULGAÇÃO

Foi divulgada a lista das músicas
selecionadas para a 3ª Salina da Canção
que é um festival que tem a intenção
de promover o município de Balneário
Pinhal: Na Linha Tema Balneário Pinhal
estão “Me vou para Balneário Pinhal”,
milonga de Érlon Péricles representando
Porto Alegre/RS; e “Sabenças do seu
Zé” uma canção com letra de Paulo
Fleck de Porto Alegre/RS e música de
Marcelo Maresia da cidade de Alvorada/
RS. Na Linha Campeira classificaramse as composições “Campesina” uma
chamarra de Heleno Cardial de Santo
Antônio da Patrulha/RS; “De Alinhavos
e Chuleios” milonga de com letra de
Diego Muller e Leonardo Borges da
cidade de Canoas/RS e música de
Halber Lopes da cidade de Santiago/
RS; “Marca” outra milonga de Caine
Teixeira Garcia de Bagé/RS e José
Carlos Batista de Deus de Piratini/RS;
“Até onde o olhar alcança (Nos limites
da estância)” também milonga de
Zé Renato Daudt da cidade de Porto
Alegre/RS; e ainda “Outro Sabor” uma
canção de Rodrigo Bauer da cidade
de São Borja/RS e Érlon Péricles de
Porto Alegre/RS. A Linha Litorânea
recebe as seguintes composições:
“A praia encantada” uma balada de
Zébeto Correa da cidade de Belo
Horizonte/MG; “Alto do Morro Alto” um
maçambique com letra de Carlos Hahn
de Tramandaí/RS e música de Loreno
Santos de Osório/RS; “Doceira” canção
praieira de Ivan Therra da cidade de
Cidreira/RS; “Sabor Litoral” canção
praieira com letra de Valéria Pisauro
da cidade de Campinas/SP e música
de Cattulo de Camargo e Campos de
Porto Alegre/RS; e ainda “Senhora dos
pescadores” uma canção litorânea com
letra de Valéria Pisauro de Campinas/
SP e música de Cristian e Adriano
Sperandir da cidade de Osório/RS.
Divulgando suas histórias, lendas
e costumes visando a valorização
da cultura musical local e regional

