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31 de janeiro - Staccatos nº 05/2008
João Luiz Correa na programação do Verão Cultural
Dentro da programação do Verão Cultural aconteceu nesta quarta-feira, 30/01, na praia de Atlântida Sul,
show com João Luiz Correa e grupo Campeirismo. Também subiram ao palco Garotos da Noite e Vinícius e
Mateus. As apresentações ocorreram no centrinho. O projeto Verão Cultural que é promovido pela Prefeitura
de Osório através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a exemplo dos
outros municípios do Litoral Norte, certamente estará oferecendo muitos outros shows nesta temporada.
Ulbra TV no Litoral Norte.
A emissora pode ser vista em Osório e região, através do canal 41 - UHF. O canal já existe na região
metropolitana há três anos. A programação é bastante variada com filmes, cultura, esportes, informações,
entretenimento e também com programas de produção local.
4ª Feira do Livro de Imbé inicia dia 01/02
A Feira do Livro de Imbé acontece entre os dias 1º e 10 de fevereiro, das 18h às 23h, na Avenida Rio
Grande, em frente ao Supermercado Nacional, na Praça Chafariz, logo na entrada da cidade. O patrono
desta edição é o responsável pelo Setor de Comunicação Social da Petrobras/Transpetro, Paulo Norberto
Matos da Silva. Ele tem sido apoiador incansável desde a criação do evento, o que motivou o convite para
que fosse o patrono. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), terá na
programação a presença de escritores renomados. Estarão presentes Fabrício Carpinejar, Mário Pirata,
Moacyr Scliar, Carlos Urbim e Celso Sisto, entre outros. A Feira do Livro terá o patrocínio da Transpetro,
SESI, Prefeitura de Imbé (SMEC) e Erva-Mate Vier.
Fevereiro em Imbé
Muitos shows estão sendo contratados pela empresa Ginga Brasil, que presta serviços de produção artística
para a Prefeitura Municipal de Imbé. Entre os espetáculos culturais estão as apresentações do Grupo
Cantadores do Litoral e Chão de Areia, por solicitação do próprio Prefeito Fofonka, depois de assistir os
Cantadores na TVE, no programa Galpão Nativo sobre os Ternos de Reis e a cultura Litorânea.
Tramandaí realiza Carnaval do Povo
A Prefeitura de Tramandaí, através da Secretaria de Turismo preparou uma programação especial, que
agitará moradores e veranistas da cidade, durante o Carnaval/2008. A festa inclui a apresentação gratuita
de vários shows musicais e também, o desfile de blocos carnavalescos. Banda Axé e Ritmo, Banda Amil,
Banda Cravo e Canela estarão se apresentando em Tramandaí (Av. Beira Mar esquina Av. Da Igreja), Nova
Tramandaí (Av. Curitiba, na Praça do Centrinho) e Oásis do Sul (Av. Ivo Schneider, na Praça do Centrinho).
Os blocos do Geraldo Santana, das Virgens, Estoura Balão e Império de Tramandai animam o Carnaval do
Rua organizado pela Secretaria Municipal de Turismo.
Carnaval de Osório
O Carnaval de Rua de Osório será realizado no dia 02 de fevereiro na Rua Costa Gama e iniciará às 22
horas. Desfilam os blocos: Associação Medianeira, Fora da Gaiola, Supimpas, Da Tribo, Tô Ninja, Boca de
Agito, Chalaça, Loucos de Bira, Inocentes, Só Alegria, Os Intrusos, Eternamente Patrô, CCBC Turma Swat e
Artistas. Depois tem som mecânico. O carnaval de Atlântida Sul acontece nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro.
A promoção é da Prefeitura Municipal de Osório através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer.
Canto Missioneiro
A Prefeitura de Santo Ângelo vai realizar através da Gente Gaúcha Produções o 1° Festival Canto Missioneiro
da Música Nativa, de 27 a 30 de março de 2008. Vão-se classificar dez canções locais e dezesseis estaduais.
A etapa local será no dia 27quando quatro músicas são selecionadas para a final do dia 30 de março. O
prazo para as inscrições encerra no dia 27 de fevereiro de 2008.

Dificuldades
Mesmo habilitadas pela LIC, está havendo muitos atrasos nos depósitos das parcelas de patrocínio. O que
provoca dificuldades para os eventos financiados através dessa lei de incentivo. O RG Canta os Açores se
Capão da Canoa. O Evento contará com a presença das senhoras Governadora e Secretária de Cutura do
Estado, além de autoridades do governo açoriano.
24 de janeiro - Staccatos nº 04/2008
Últimos dias da 7ª Feira do Livro de Tramandaí
Localizada na Rua da Cultura (Rua Jorge Sperb, esquina Emancipação) a Feira do Livro tem todos os dias, de
hoje a domingo, a partir das 18h Recreação Infantil com o músico Rodrigo Prates e seu incrível Projeto
Zoando Som e o Circo de Fabian Mariotti (Bonecos, palhacinhos, teatro infantil). Hoje às 21h30min tem o
Coral Municipal de Tramandaí sob a regência de Mário Tressoldi e depois (22h) o Grupo Chão de Areia com a
Musica Litorânea Popular que se apresenta também no sábado que tem antes, às 17h, no Recanto do
Escritor o Departamento de Escritores do Litoral Norte / AEC (Associação de Estudos Culturais). Cantos do
Litoral (que reúne músicos litorâneos) é o show de sexta e no domingo.
TVE
O programa Galpão Nativo da TV Educativa do Rio Grande do Sul, produzido por J. Goulart e apresentado
por Glênio Fagundes, reprisou, no dia 6 de janeiro deste ano, a mesma programação que fora ao ar em
janeiro de 2007 quando o Grupo Cantadores do Litoral apresentou um quadro com músicas que tinham os
Ternos de Reis como temática principal. A repercussão neste ano foi muito maior que no ano anterior. Foram
inúmeros telefonemas, comentários na rua, por e-mail e também nos perfis do Orkut de todos os integrantes
do Grupo. Isso prova que a TVE tem a tendência de crescer, a cada ano, mais e mais em sua audiência e
que o nosso grupo Cantadores do Litoral está atingindo o seu objetivo que é o de divulgar a cultura afroaçoriana que se mantém a partir das manifestações populares de Osório e do Litoral Norte.
Show na Tenda Petrobrás
Sábado passado fizemos uma apresentação na Tenda Petrobrás no centro da praia de Tramandaí. Foi muito
gratificante ver a participação do público que vibrou, aplaudiu em cantou junto com os Cantadores do
Litoral, só não dançou o maçambique com a Loma porque na areia seria muito difícil “dar os primeiros
passos” para gente de vários lugares do Estado e até para os turistas argentinos que estavam por lá. A
Petrobrás está estudando a viabilização de uma parceria para a gravação do CD e de uma turnê de shows do
grupo Cantadores do Litoral neste ano de 2008.
Noitada no Baguta
Depois do show, fui com a família jantar no Baguta Bistrô. As noites de sábado no verão são de pouco
movimento nos bares de Osório, pois todos vão para as praias. Tomei coragem e pequei um violão. Foram
chegando os amigos. Entre eles alguns músicos como o Giba e o cantor osoriense Cleber que está vivendo
em Nova Petrópolis e lançou no ano passado o CD Coração Voador. O que possibilitou-nos uma noitada de
MPB, com passeios pelo rock, pelo country, pelo folk brasileiro e pela música litorânea, claro. Com o violão
indo e vindo em nossas mãos, sem microfones nem palco. Ali, nas mesas, na intimidade dos amigos, num
gostoso bar.
Carnaval
O carnaval de rua será realizado no dia 02 de fevereiro na Rua Costa Gama e iniciará às 22 horas. Desfilam
os blocos: Associação Medianeira, Fora da Gaiola, Supimpas, Da Tribo, Tô Ninja, Boca de Agito, Chalaça,
Loucos de Bira, Inocentes, Só Alegria, Os Intrusos, Eternamente Patrô, CCBC Turma Swat e Artistas. Depois
tem som mecânico. O carnaval de Atlântida Sul acontece nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro. A promoção é da
Prefeitura Municipal de Osório através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
17 de janeiro - Staccatos nº 03/2008
Do Guego, o bar cultural
Marcelo Ribeiro - poeta, historiador e músico do Grupo Alquimistas - organiza o 2º Sarau de Poesias que
está agendado para 31/01, quarta feira, no Bar do Guego. Com temática livre, todos podem participar
recitando poemas próprios
ou não! Haverá uma espécie de concurso cultural para eleger um nome para o evento, com premiação e
tudo (livros de poesia).
Loma e Mário Tressoldi
Com músicas do CD Ziguezagueando tais como O Meu Lugar, Mulheres d’Areia, Mar de Saudade, Relógios de
Sol, Curumim e Céu da Boca do Canhoto, entre outras, a cantora Loma e Mário Tressoldi (violão) estarão
apresentando seu show em Duo na Feira do Livro de Tramandaí, no dia 21 de janeiro.
Musicanto
João Antônio dos Santos assume a condição de Coordenador do 22º Musicanto de Santa Rosa, e já marca a

data do evento: dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2007. O Musicanto passa a ser, a partir de 2007, uma OSCIP Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, com atividades culturais durante o ano todo, culminando com o
festival em dezembro. O Musicanto Sul-americano de Nativismo é um dos únicos festivais internacionais de
música que temos no
Estado.
Musifutsal
Depois de quase três anos da estréia, os “atletas” da Associação Desportiva e Cultural Cantadores do Litoral,
jogaram a sua segunda partida de futsal. Desta vez, com dois times “de peso” - numa espécie de jogo-treino
- Cantadores A
(cores) contra Cantadores B (branco). O jogo aconteceu no Centro Colombo de Esportes e Lazer (até o local
era apropriado, pois também tem um quê de musical). Numa sinfonia interminavel de gols, o resultado foi
22 a 17 para o time branco. Com nomes característicos de craques importantes, o time B tinha Adriano,
Cristian (A3), Juca, Júnior (Nilton) e Maicon (Jeito Natural); enquanto o time A, era formado por Banha
(Rodrigo), Ricardinho (Cassio), Macako (holdie), Mano (Chão de Areia) e Marinho (Tressoldi). O escolhido
como craque do Jogo foi Adriano (mostrando que “tamanho e obesidade não são documento”). Um dos
momentos marcantes foi o da comemoração de um gol com “pose para a
fotografia” de Júnior e Juca, mas enquanto isso o Cassio já fazia outro gol no time deles. Ao contrário do
anterior e, surpreendentemente, o jogo não teve que terminar alguns minutos antes do previsto por
absoluta falta de preparo físico dos atletas. Para o próximo jogo, que já está marcado para o dia 29/01 (só
não se sabe de que ano), vou convidar o
Silvio Benfica pra fazer a reportagem, pois são jogos imperdíveis tal a categoria dos músicos, digo,
jogadores.
Diego Ribeiro: mais um ex-aluno da Rima que brilha na Europa
Filho de família osoriense, gaúcho (brasileiro), Diego Ribeiro nasceu em 1981. Toca guitarra e violão há 11
anos. No Brasil, estudou música na Rima, na cidade de Osório/RS e tocou em festivais de violão clássico, em
um grupo de chorinho e em bandas cover. Viveu e tocou em várias cidades de Portugal por dois anos e
meio. Lá, tocou em bandas brasileiras, portuguesas e inglesas e em um quinteto de jazz. Morando e tocando
em Londres desde 2003, tem vivido exclusivamente da música. Atualmente está concluindo uma turnê de
quatro meses pela França. Esta é a apresentação de Diego Ribeiro no MySpace.
Influências
Quanto a suas influências, Diego Ribeiro diz: “ - Tudo começou com Paganini, Vivaldi, John Williams e outros
compositores clássicos e violonistas. Do Brasil: Tom Jobim, Chico Buarque; da música instrumental: Raphael
Rabello, Paco de Lucia, Dave Matthews, Steve Vai, Joe Satriani e Paul Gilbert, entre outros”.
Diego e sua banda inglesa
The Sarah Carter Band fazem de dezoito a vinte cinco shows por mês em todo o Reino Unido e em outros
países europeus.
Libório
Recebi a visita do acordeonista osoriense Libório que também já foi aluno e monitor da RIMA, agora, ele está
radicado em Florianópolis, onde, junto com Luiz Bastos, músico e compositor de Santa Maria, mantém um
estúdio de gravações e aulas de música em Floripa e Kobrasol. Eles estão com um Projeto que conta com o
apoio do Vereador João do Ovo e da Câmara de Vereadores de cidade de São José/SC, para o ensino
gratuito de música, bem como para o uso do estúdio de gravações, para músicos e crianças necessitadas de
Santa Catarina, através da Lei de Incentivo à Cultura de lá.
Paulinho DiCasa
Também em Santa Catarina, só que cumprindo temporada em um bar de um hotel na praia de Itapuá, estão
Paulinho DiCasa (violão e voz) e seu irmão Geferson de Lima (percussão). Eles ficam por lá durante os
meses de janeiro e
fevereiro.
Baguta Bistrô
Jeimes e PC estão todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas no Baguta Bistrô – Largo dos Estudantes em
Osório.
Leandro Maineri
Hoje (quinta), no Clandestino em Porto Alegre, na João Alfredo, 496; sextafeira Leandro Maineri e Banda no
Jardim da Noite em Tramandaí; com o Projeto “Vai Brasil” de todas as sextas. Sábado, às 22h30min no Villa
Rústica e às 2h30min no La Bodeguita em PA; e Domingo no Cevaria em Atlântida.

Ivo Ladislau
Existe grande expectativa pela confirmação, da nova Governadora, do Nome de Ivo Ladislau para a
Presidência do Instituto Estadual de Música. Ivo Ladislau, que atualmente é Membro do Conselho Estadual
de Cultura, é um ferrenho pesquisador, compositor e divulgador da cultura afro-açoriana vigente aqui no
Litoral Norte e vem desempenhando um importantíssimo papel na preservação, perpetuação e divulgação
dessa cultura aqui no Brasil, no Canadá, em Portugal e nos Açores, tendo inclusive o reconhecimento e o
apoio da Directora Regional das Comunidades e do próprio Presidente do Governo Regional dos Açores.
10 de janeiro - Staccatos nº 02/2008
Rafael Piamolini
O tecladista e compositor de Tramandaí, ex-aluno da Rima que participou do primeiro espetáculo do Grupo
Cantadores do Litoral, na Tafona de 2001, agora radicado em Londres envia notícias que muito orgulham a
nós seus amigos e colegas músicos, bem como a própria comunidade de Tramandaí e de todo o Litoral
Norte.
O e-mail de Rafael
Graaaande Paulinho. Sei que desapareço por algum tempo, mas não demora muito tô aparecendo de novo.
Como estão as coisas por ai???? Por aqui está tudo ótimo, tenho novidades quentes: três músicas da
minha banda estão na trilha sonora de um filme americano, chamado WORLD WITHOUT WAVES (o site do
filme é www.worldwithoutwaves.com , a trilha do site eu fiz no teclado também). Esse foi um passo que eu,
de repente, imaginava dar algum dia, mas não tão cedo. Isso tudo é muito interessante, conhecer como
funciona a parte de contrato, permissão de uso de copyright, essas coisas. O filme foi lançado no mês de
novembro nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Não sei se chegará no Brasil, mas provavelmente sim.
Passarei 20 dias no Brasil, chego dia 31 de marco e retorno dia 21 de abril. Estou levando muito material pra
te mostrar, inclusive o filme acho que precisamos de algumas horas pra colocar o papo em dia... Será bom
demais rever os amigos, não vejo a hora. Grande mestre, um forte abraço com saudade!
A Banda de Piamolini
A Banda inglesa Nelson Romeu foi criada e formada originalmente por Mark Nelson na guitarra e Jackie
Romeu nos vocais. Mais recentemente se tornou um quinteto com a entrada de Alex, Josh
& Rafael (bateria, baixo e teclados, respectivamente). Oferecendo uma inimitável mescla de estilos que se
estende desde as baladas acústicas ao tecnorock. Um “rockburger” gostoso, recheado com U2, The Who,
uma pitada de Londie, um “jorro” de Elle e Sebastiane. As canções falam das experiências profundas da vida
moderna, através de rock “soul” (alma) apaixonado, com um toque de agressão de uma vocalista feminina,
um guitarrista e uma banda de músicos que destilam talento! É como a banda tem sido descrita pela crítica
européia. Eles têm participado de shows, festivais e programas de tv.
No filme
Três músicas da banda inglesa Nelson Romeu estão na trilha sonora do filme americano chamado WORLD
WITHOUT WAVES que já foi VENCEDOR como Melhor Filme do Sudoeste do 10º Festival de Cinema de Santa
Fé e que também já faz parte da SELEÇÃO OFICIAL do 30º Festival Internacional de Cinema de Moscou.
Workshop
A Rima promoverá um encontro de seus alunos, músicos e comunidade em geral com Rafael Piamolini em
data a ser divulgada posteriormente.
Dia 7
Cantadores do Litoral no programa Galpão Nativo da TVE e no 12º Acampamento de Arte Gaúcha de Tapes
numa realização da Associação Promotora de Eventos Culturais e Prefeitura Municipal de Tapes através da
Lei de Incentivo à Cultura.
03 de janeiro - Staccatos nº 01/2008
Osório Cidade Luz
O auge da programação Osório Cidade Luz, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer, foi na Rua Costa Gama, onde mais de cinco mil pessoas assistiram e aplaudiram as
apresentações do Terno de Reis, da Tribo Maçambiqueira e os shows da Cia A3 e dos Cantadores do Litoral.
Arli
O apresentador do evento da Costa Gama foi Arli Correa que, aproveitando a sua vasta experiência adquirida
nas várias edições da Moenda em que sempre foi um dos apresentadores oficiais, esbanjou categoria e
competência, o que abrilhantou ainda mais o espetáculo.
Cultura Local
O Secretário Gilmar Luz empenhou-se em apresentar para o povo de Osório, a cultura que surge das
manifestações populares da nossa cidade e região. Mais uma vez, a população recebeu muito bem os
artistas locais, com vibrantes aplausos e demonstrações de satisfação, orgulho e apoio à nossa cultura.

Verão Cultural
Agora é a vez dos turistas e veranistas conhecerem a cultura afro-açoriana e o gênero Maçambique de
Osório. Está nos planos da Prefeitura montar um espetáculo duplo dentro do Projeto Verão Cultural
chamado ?A Cultura da Tribo de Cantadores de Osório? mostrando dois espetáculos eminentemente culturais
com os grupos Tribo Maçambiqueira e Cantadores do Litoral na praia de Atlântida Sul.
Sesmaria
A Associação Cultural Sesmaria elegeu sua nova diretoria para o biênio 2008/2009: presidente Julio Ribas,
vice-presidente Nézio Marçal, primeiro-secretário Jairo Reis, segunda-secretária Silvia Lima, tesoureiro
Otávio Maltese e os integrantes do Conselho Fiscal são Romeu Weber, Dinarte Lima e Luiz Odacir Souza. A
organização da 13ª quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha, um dos mais representativos festivais de poemas
do estado, que se realiza em setembro, é a incumbência principal da nova diretoria que toma posse agora
em janeiro.
Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
www.cantadoresdolitoral.com.br - STACCATOS - PAULO DE CAMPOS ©2001-2010
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MISCELÂNEA
Professor Molina

paulodecampos@cantadoresdolitoral.com.br

Osório Terra dos Bons Ventos

VERDADE I
Pensemos. O ano de 2.008 iniciou
com manchetes nada condizentes com
a renovação da esperança que acidentes
não aconteceriam; que a paz iria
predominar no mundo, que o amor seria
predominante sobre a inveja e a avareza,
dentre outros defeitos. Não se
assustem, pois tudo pode mudar,
ficando na dependência das ações de
cada um para colaborar com o coletivo.
Não coloquem a culpa nos outros, pois
geralmente somos nós que falhamos ou
interpretamos erroneamente as ações
alheias. O resultado positivo de nossas
ações passa por nós mesmo, isto é,
devemos nos amar para podermos amar
os outros. Mais uma vez renovamos a
nossa intenção: tudo o que for escrito
na Coluna Miscelânea será a expressão
da verdade.

VERDADE II
Tenham certeza de uma coisa:
Romildo e Kalu são candidatos a
reeleição, permanecendo o PDT no
Poder Executivo. Isto é a pura verdade.

VERDADE III
Tenham também a certeza: o P D T
elegerá a maior bancada na Legislativo

PAULO DE CAMPOS
Osório Cidade Luz

Municipal. É a expressão da verdade.

VERDADE IV
Mesmo respeitando os demais
candidatos a prefeito, o Doutor Romildo
Bolzan Júnior, do P D T , é imbatível.
Isto é a real verdade.

VERDADE V
Excetuando o PMDB, o PP e o
PSDB, os demais partidos, de Osório,
querem se coligar com o P D T. É a
mais pura expressão da verdade.

VERDADE VI
Em 2.008, as obras e realizações da
Prefeitura não serão superiores, em
quantidade, que em 2.007, entretanto
irão qualificar ainda mais o prestígio de
Osório, evidenciando a competente
administração do P D T. Outra expressão
da verdade.

VERDADE VII
Para não ocorrer uma falta de verdade
é preciso que os companheiros,
simpatizantes e em especial os
detentores de Cargos de Confiança –
CCs trabalhem muito no convencimento
dos eleitores. Isto é a real demonstração
da verdade.

Mais Miscelânea no RevisãoVirtual:

www. jornalrevisao.com.br

Um forte abraço e até a próxima...
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O auge da programação Osório Cidade Luz, promovida pela Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, foi na Rua Costa Gama,
onde mais de cinco mil pessoas assistiram e aplaudiram as apresentações do
Terno de Reis, da Tribo Maçambiqueira e os shows da Cia A3 e dos Cantadores
do Litoral.

Arli
O apresentador do evento da Costa Gama foi Arli Correa que, aproveitando a
sua vasta experiência adquirida nas várias edições da Moenda em que sempre foi
um dos apresentadores oficiais, esbanjou categoria e competência, o que
abrilhantou ainda mais o espetáculo.

Cultura Local
O Secretário Gilmar Luz empenhou-se em apresentar para o povo de Osório, a
cultura que surge das manifestações populares da nossa cidade e região. Mais
uma vez, a população recebeu muito bem os artistas locais, com vibrantes aplausos
e demonstrações de satisfação, orgulho e apoio à nossa cultura.

Verão Cultural
Agora é a vez dos turistas e veranistas conhecerem a cultura afro-açoriana e o
gênero Maçambique de Osório. Está nos planos da Prefeitura montar um
espetáculo duplo dentro do Projeto Verão Cultural chamado “A Cultura da Tribo de
Cantadores de Osório” mostrando dois espetáculos eminentemente culturais com
os grupos Tribo Maçambiqueira e Cantadores do Litoral na praia de Atlântida Sul.
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Sesmaria

ASSINATURAS:
ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

A Associação Cultural Sesmaria elegeu sua nova diretoria para o biênio 2008/
2009: presidente Julio Ribas, vice-presidente Nézio Marçal, primeiro-secretário
Jairo Reis, segunda-secretária Silvia Lima, tesoureiro Otávio Maltese e os
integrantes do Conselho Fiscal são Romeu Weber, Dinarte Lima e Luiz Odacir
Souza. A organização da 13ª quadra da Sesmaria da Poesia Gaúcha, um dos
mais representativos festivais de poemas do estado, que se realiza em setembro,
é a incumbência principal da nova diretoria que toma posse agora em janeiro.
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POSSIBILIDADES
Pensemos. O ano de 2.008 promete
grandes transformações positivas para
a humanidade, mas para que isto
aconteça resta você fazer sua parte,
quem sabe repensando sobre a vida,
mudando atitudes e concluindo os
projetos não realizados. Como você
está vivo existem inúmeras condições
de mudar os rumos, desfazer, refazer,
conquistar e, principalmente perdoar e
se reconciliar. Acredite em sua
capacidade de empreender. O
otimismo deve ser privilegiado de modo
que, para cada porta fechada, novas
devem ser abertas. Sua força é
importante e sua vontade é fundamental
para realizar transformações. Este ano
deve haver mobilização para as vitórias
desejadas, pois todos devem estar
voltados em prol de uma única e
intransferível finalidade. O sucesso do
ano virá da habilidade de você saber
administrar sua força, seu ânimo, sua
vitalidade, sua energia e seu
dinamismo. Afinal você está vivo e
cheio de novas possibilidades.

SUCESSO
Ajudar pessoas e acreditar em suas
potencialidades para proporcionar
Mais Miscelânea no RevisãoVirtual:

www. jornalrevisao.com.br
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TRANSFLOR

Uma “Noite de Reis” em Osório

qualidade de vida é garantia de
sucesso.

PROSPERIDADE
Ter uma visão otimista sobre a vida
e contribuindo para sua valorização é o
início da esperada prosperidade.

AMOR
Comandando suas emoções e seus
sentimentos e sendo mais sensível é a
grande oportunidade de irradiar amor.

REALIZAÇÕES
Atitudes e otimismo com
pensamentos positivos atraem coisas
boas, começando, desse modo, as
grandes realizações.

TÍTULOS
Para os que enviaram votos de bom
ano e também para os que não
conseguiram, o meu desejo fica
expresso nos anteriores títulos.

PROGRESSO
Cumprimentando o Prefeito Romildo
Bolzan Júnior, do PDT, estendo a todos
os munícipes votos de felicidades neste
ano de 2.008, com muito progresso.
Um forte abraço e até a próxima...

CARDOSO
C a b e l e i re i ro
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Diretoria da AEC com familiares de Fernandes Bastos

A Associação dos Estudos Culturais, com apoio da Prefeitura Municipal de
Osório fez o lançamento da segunda edição da obra “Noite de Reis – Narrativa
Histórica”, publicada em primeira edição em 1935, de autoria de Manoel Estevão
Fernandes Bastos. O evento ocorreu no dia de Reis, 6 de janeiro, às 18 h no CTG
Estância da Serra, com a presença de historiadores e autoridades do município.
No prefácio do livro diz o seguinte: “esta edição contempla um anseio da
comunidade literária porque resgata, através de uma narrativa, pormenores
acontecidos aqui, nas comunidades que hoje seriam São Francisco de Paula,
Três Forquilhas, Osório, Maquiné, Mampituba, Torres, em uma época conturbada
política, social e economicamente, durante a Revolução Federalista, no recente
país republicano, onde os ideais políticos se mesclavam a interesses individuais”.
Mais adiante é destacado: “Todas as obras de Fernandes Bastos têm na nossa
região sua fonte de inspiração. Os integrantes da AEC sentem-se orgulhosos pela
dedicação emprestada à reedição desta obra, trabalhando com seriedade e
comprometimento. Aos familiares do autor, Fernandes Bastos, que autorizaram,
com altruísmo, a publicação desta segunda edição, presta especial homenagem.
Todos ficamos de alma lavada pelo dever cumprido, trazendo a público o
conhecimento de mais uma parte de nossa história”.
O lançamento de “Noite de Reis”, foi coordenado pela presidenta da Associação
dos Estudos Culturais, Ângela Fumagalli. Na oportunidade, os familiares de
Fernandes Bastos foram homenageados, e um grupo de Terno de Reis, liderados
pelo presidente da Câmara Martim Tressoldi, fez uma apresentação lembrando a
noite em que foi morto o “Baiano Candinho”, personagem do livro, sendo que o
historiador Pasqualino fez o papel do personagem histórico.
Um exemplar do livro foi entregue a diretora da Biblioteca Pública, Altamira de
Oliveira Scur, e também devolvido o original do livro que havia sido emprestado a
AEC.
Nas manifestações o prefeito em exercício KaluAnflor, falou da ação do prefeito
Romildo Bolzan de recuperar a história da cidade, nas comemorações dos 150
anos, e que por isso a Prefeitura sempre foi parceira nas iniciativas deste tipo.
Em nome dos familiares de Fernandes Bastos se manifestaram Dulce Maria
Bastos e Valter Luiz Bastos Doeges, manifestando profundo agradecimento pela
reedição do livro Noite de Reis.
Texto e foto: Antão Sampaio
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ASSINATURAS:
ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

Terno de Reis da Vila Santa Luzia, liderado pelo “mestre” Martim Tressoldi
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ATENDER O SOCIAL-I
Pensemos.
As
soluções
governamentais que visem elevar a autoestima do povo tem seus atos, suas
obras
e
todos
os
seus
empreendimentos inspirados no social,
ou seja, não nos interesses individuais,
mas nos interesses coletivos. Apesar
de muitos, alguns até mal
intencionados, afirmarem que em
Osório o social está relegado ao plano
inferior, pois faltam empregos e que
existem pessoas morando em
condições precárias e outros assuntos
correlatos, o coletivo como um todo não
concorda. As ações da Secretaria da
Saúde e Assistência Social vêm
modificando o que era rotina no
passado: dar por dar e passou a
intensificar o não vício e sim exigir
alguma espécie de trabalho
comunitário para usufruir benefícios. O
mesmo acontece na Secretaria do
Planejamento e Meio Ambiente e até
na Secretaria de Educação com o
Programa Municipal de Ensino Integral
– PROMEI, junto a Vila Olímpica. As
demais secretarias e serviços públicos
seguem a mesma linha de ação. Isto é
atender o social.

funções técnicas. Em 2.008 começa a
funcionar a Escola Técnica Federal aqui
em Osório e com abrangência regional.
Isto é atender o social.
ATENDER O SOCIAL-III
Também em 2.008 começam alguns
programas e projetos na área
habitacional visando reformas e
construções novas onde serão
beneficiadas centenas de famílias. Isto
é atender o social.
ATENDER O SOCIAL-IV
Asfaltar ou calçar ruas, construir
escolas ou reforma-las, restaurar
praças para a prática de esportes e
atender o pequeno e médio agricultor
é elevar a auto-estima. Isto é atender o
social.
ATENDER O SOCIAL-V
A justiça social não é uma dádiva
celeste. Para ser alcançada é preciso
luta e um esforço incessante e o
instrumento de realização são as
ações governamentais em benefício do
coletivo, como ocorre em Osório. Isto
é atender o social.
Um forte abraço e até a próxima...

ATENDER O SOCIAL-II
Não faltam empregos, faltam
pessoas habilitadas para exercerem
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MÍDIA GRÁFICA

Tramandaí, dia 17
No La Canoa tem show do Dupla Face com Aloísio Adib na guitarra e
vocal, Manga no contrabaixo e vocal e James na bateria, e ainda a participação
do cantor Eduardo Freitas. No repertório, Anos sessenta e setenta além de
Beatles, Creedence e outros.

Oásis, dia 18
Show de Adriano Lima e Banda em Nova Tramandaí, com música nativista
feita no litoral.

Tenda Petrobras, dia 19
Sábado, a partir das 18h30min o Grupo Cantadores do Litoral estará
mostrando ao público de Tramandaí o espetáculo “Na Batida do Maçambique”
no palco da Tenda Petrobras. Adriano Linhares, Cássio Ricardo, DaCostta,
Loma, Lúcio Pereira, Mário Tressoldi, Nilton Júnior e Paulo de Campos
apresentam a cultura de influência afro-açoriana de Osório e do Litoral para os
veranistas de 2008.

Chão de Areia
Na Feira do Livro de Tramandaí tem shows do Grupo Chão de Areia
com Chico Saga (violão e voz), Flávio Júnior (voz e percussão) e Mário
Tressoldi (violão, viola e voz) nos dias 24 e 26 de janeiro.

Verão Cultural
No Projeto Verão Cultural de Atlântida Sul tem Cinema ao Ar Livre no
Centrinho dia 26 de janeiro.

Jovens Coroas
A partir de uma brincadeira que reuniu amigos para resgatar as serestas,
as serenatas, a música nativa e as manifestações folclóricas da região, surge
o grupo Jovens Coroas. A idéia tomou forma e cresceu quando Antão Sampaio
escreveu um editorial do Jornal Revisão sobre uma apresentação que assistira
desse grupo de amigos. Como o ano era de comemoração do Sesquicentenário
de Osório, tornou-se oportuno o resgate musical feito pelos Jovens Coroas
propiciando assim inúmeras apresentações oficiais em atividades alusivas à
data: primeiro foi o Abraço Musical da Praça Mazanguin, depois, a Formatura
do Curso de Espanhol na Câmara de Vereadores, a Feira da Páscoa, a Feira
do Livro e a Festa da Leitura no Largo dos Estudantes, no Clube de Mães
“Unidas Venceremos”, em muitos aniversários e festas particulares, culminando
com uma bela apresentação na Feira do Produtor. Foi assim o ano de 2007
para o grupo Musical Jovens Coroas.

Jovens Coroas II
O grupo é formado pelo Professor Adilson (intérprete), Alírio (intérprete),
José Édison (ritmista), Nilton Alves (intérprete), Osvaldo “Massa”
(trombone), Renner (vocal) e Serginho (ritimista). Participam também como
convidados os músicos Paulinho DiCasa, Loir Santos, Jéferson Lima e
Pola.

Jovens Coroas III
Convidados, Cássio Ricardo, Mário Tressoldi e eu (professores da Rima e
integrantes do Grupo Cantadores do Litoral) estaremos participando de uma
confraternização com o pessoal do grupo Jovens Coroas, ocasião em que
falaremos sobre alguns elementos técnicos e teóricos além de nossas
experiências e aventuras musicais.

A3 no Reponte
Quando Jaime Vaz Brasil foi jurado da Tafona em novembro passado, ele
conheceu e gostou muito do trabalho de Adriana e Adriano Sperandir. Isso
originou uma parceria que agora se torna realidade, em março, no próximo
Reponte da Canção de São Lourenço do Sul. A música Tambores de
Bandara com letra do Jaime e música do Adriano já está classificada e com
certeza será destaque no festival.

III RG Canta os Açores é transferido de novo
ASSINATURAS:
ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

Atraso nos depósitos das parcelas de patrocínio, que são financiadas através
da isenção de ICMS por força da Lei de Incentivo à Cultura Estadual, obriga a
organização do festival a transferi-lo novamente, agora para dia 31 de janeiro
próximo, em Capão da Canoa.
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ALBERTO PASQUALINI - I
Pensemos. Sobre o social é bom
recordar o seguinte: “...A sociedade tem
o dever de garantir a cada um, uma
participação mínima nos bens que
caracterizam o progresso material e
cultural dos nossos dias e não é
concebível que deles estejam privados
justamente aqueles que os produzem
com seu trabalho. Deverá ainda a
sociedade proporcionar a cada um, de
forma “efetiva” e não apenas “teórica”, a
possibilidade de elevar o seu padrão
social e econômico mediante melhor
qualificação e valorização do trabalho.
Eis por que há uma tarefa que incumbe
a coletividade e outra que incumbe o
indivíduo. Cabe à sociedade assegurar
a cada um, um mínimo de bem-estar e
os meios de melhorar, pelo exercício de
uma atividade útil, as próprias condições
de existência. Cabe ao indivíduo utilizarse desses meios e, pelo seu esforço,
galgar a escala dos padrões sociais e
econômicos”. Excerto de um discurso
publicado no Diário de Notícias, em 18/
6/1950, de autoria de Alberto Pasqualini.

ALBERTO PASQUALINI – II
“... A sociedade, porém, não tem o
direito de exigir de ninguém mais do
que lhe proporciona e muito menos de
permitir que uns se locupletem à custo
do trabalho e do sofrimento de outros”.

Excerto do discurso publicado no
Correio do Povo, de 24/12/1953, de
autoria de Alberto Pasqualini.

ALBERTO PASQUALINI – III
“... De nada nos serviriam os
progressos do conhecimento e da
técnica se os transformassem em fontes
de injustiças, de temores e de
sofrimentos”. Excerto do discurso aos
economistas. Correio do Povo – 1953,
de autoria de Alberto Pasqualini.

ALBERTO PASQUALINI – IV
“... Nossa função, como políticos e
homens públicos deve ser, como disse,
esclarecer a opinião e não confundi-la
com mistificações. Mesmo em política,
embora muitos pensem ao contrário,
devemos ser honestos e leais na
maneira de pensar, de falar e de
agir”.Excerto do discurso em Caxias do
Sul-Correio do Povo -1950, de autoria
de Alberto Pasqualini.

HOMENAGEM
A Coluna Miscelânea homenageia
hoje o dinâmico Prefeito de Osório,
Doutor Romildo Bolzan Júnior, do PDT.
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TVE
O programa Galpão Nativo da TV Educativa do Rio Grande do Sul,
produzido por J. Goulart e apresentado por Glênio Fagundes, reprisou,
no dia 6 de janeiro deste ano, a mesma programação que fora ao ar em
janeiro de 2007 quando o Grupo Cantadores do Litoral apresentou um
quadro com músicas que tinham os Ternos de Reis como temática
principal. A repercussão neste ano foi muito maior que no ano anterior.
Foram inúmeros telefonemas, comentários na rua, por e-mail e também
nos perfis do Orkut de todos os integrantes do Grupo. Isso prova que a
TVE tem a tendência de crescer, a cada ano, mais e mais em sua audiência
e que o nosso grupo Cantadores do Litoral está atingindo o seu objetivo
que é o de divulgar a cultura afro-açoriana que se mantém a partir das
manifestações populares de Osório e do Litoral Norte.

Um forte abraço e até a próxima...

CARDOSO
C a b e l e i re i ro

Últimos dias da 7ª Feira do Livro de Tramandaí
Localizada na Rua da Cultura (Rua Jorge Sperb, esquina Emancipação)
a Feira do Livro tem todos os dias, de hoje a domingo, a partir das 18h
Recreação Infantil com o músico Rodrigo Prates e seu incrível Projeto
Zoando Som e o Circo de Fabian Mariotti (Bonecos, palhacinhos, teatro
infantil). Hoje às 21h30min tem o Coral Municipal de Tramandaí sob a
regência de Mário Tressoldi e depois (22h) o Grupo Chão de Areia
com a Musica Litorânea Popular que se apresenta também no sábado
que tem antes, às 17h, no Recanto do Escritor o Departamento de
Escritores do Litoral Norte/AEC (Associação de Estudos Culturais).
Cantos do Litoral (que reúne músicos litorâneos) é o show de sexta e
no domingo.

MÍDIA GRÁFICA

ASSINATURAS:
ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

Show na Tenda Petrobras
Sábado passado fizemos uma apresentação na Tenda Petrobras no
centro da praia de Tramandaí. Foi muito gratificante ver a participação
do público que vibrou, aplaudiu e cantou junto com os Cantadores do
Litoral, só não dançou o maçambique com a Loma porque na areia
seria muito difícil “dar os primeiros passos” para gente de vários lugares
do Estado e até para os turistas argentinos que estavam por lá. A
Petrobras está estudando a viabilização de uma parceria para a gravação
do CD e de uma turnê de shows do grupo Cantadores do Litoral neste
ano de 2008.

Noitada no Baguta
Depois do show, fui com a família jantar no Baguta Bistrô. As noites
de sábado no verão são de pouco movimento nos bares de Osório, pois
todos vão para as praias. Tomei coragem e pequei um violão. Foram
chegando os amigos. Entre eles alguns músicos como o Giba e o cantor
osoriense Cleber que está vivendo em Nova Petrópolis e lançou no ano
passado o CD Coração Voador. O que possibilitou-nos uma noitada de
MPB, com passeios pelo rock, pelo country, pelo folk brasileiro e pela
música litorânea, claro. Com o violão indo e vindo em nossas mãos, sem
microfones nem palco. Ali, nas mesas, na intimidade dos amigos, num
gostoso bar.

Carnaval
O carnaval de rua será realizado no dia 02 de fevereiro na Rua Costa
Gama e iniciará às 22 horas. Desfilam os blocos: Associação Medianeira,
Fora da Gaiola, Supimpas, Da Tribo, Tô Ninja, Boca de Agito, Chalaça,
Loucos de Bira, Inocentes, Só Alegria, Os Intrusos, Eternamente Patrô,
CCBC Turma Swat e Artistas. Depois tem som mecânico. O carnaval de
Atlântida Sul acontece nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro. A promoção é
da Prefeitura Municipal de Osório através da Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
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PODER EXECUTIVO
Pensemos. O mês de Janeiro está
terminando e logo em seguida teremos
o carnaval e em conseqüência, como
diz o ditado: “A normalidade laboral
começa após a festa do Rei Momo”,
tudo recomeça. Como o carnaval, este
ano, é mais cedo, o produtor, o
comerciante, o prestador de serviços
e o empregado trabalharão mais, razão
para acreditar que o ano de 2.008 será
de grandes transformações e de
concretas realizações. Aqui em Osório
o esgotamento sanitário já uma
realidade, no que concernem as obras.
Também a Escola Técnica Federal é
uma realidade e o Hospital Regional de
alta resolutividade começa a ser
concretizado. Escolas municipais
serão construídas e outras terminadas,
bem como o Posto Central de Saúde.
Inúmeras ruas serão asfaltadas ou
receberão bloquetes. A revitalização
das praças e construção de outras
merece um destaque especial. O Porto
Lacustre receberá melhorias em seu
entorno e o paradouro do Morro da
Borússia será implementado, além de
um espaço temático no Museu da
Estação Ferroviária, dando início real
ao turismo em nossa cidade. Obras na
habitação e na assistência social

deixarão os descrentes de boca aberta.
Muitas outras ações concretas serão
a tônica da administração do
competente e dinâmico Romildo
Bolzan Júnior, do PDT e candidato a
reeleição para o Poder Executivo.

PROMESSAS?
Neste ano o povo vai escolher, mais
uma vez, quem programou e fez e que
poderá fazer mais ou vai acreditar em
promessas?

NÃO
Para evitar enganos e visando eleger
o mais competente no que já realizou,
para promessas, diga um sonoro não.

REALIZAÇÕES
O melhor é acreditar naquele que
tem tudo bem planejado e faz política
limpa e que já tem grandes realizações.

TÍTULOS
Poder Executivo: promessas: não,
realizações, como dizem os anteriores
títulos.
Um forte abraço e até a próxima...
Mais Miscelânea no Revisão Virtual:
www. jornalrevisao.com.br
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Dentro da programação do Verão Cultural aconteceu nesta quarta-feira,
30/01, na praia de Atlântida Sul, show com João Luiz Correa e grupo
Campeirismo. Também subiram ao palco Garotos da Noite e Vinícius e Mateus.
As apresentações ocorreram no centrinho. O projeto Verão Cultural que é
promovido pela Prefeitura de Osório através da Secretaria de Desenvolvimento,
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a exemplo dos outros municípios do Litoral
Norte, certamente estará oferecendo muitos outros shows nesta temporada.

Ulbra TV no Litoral Norte
A emissora pode ser vista em Osório e região, através do canal 41 - UHF. O
canal já existe na região metropolitana há três anos. A programação é bastante
variada com filmes, cultura, esportes, informações, entretenimento e também
com programas de produção local.

4ª Feira do Livro de Imbé inicia dia 01/02
A Feira do Livro de Imbé acontece entre os dias 1º e 10 de fevereiro, das 18h
às 23h, na Avenida Rio Grande, em frente ao Supermercado Nacional, na Praça
Chafariz, logo na entrada da cidade. O patrono desta edição é o responsável pelo
Setor de Comunicação Social da Petrobras/Transpetro, Paulo Norberto Matos da
Silva. Ele tem sido apoiador incansável desde a criação do evento, o que motivou
o convite para que fosse o patrono. O evento, promovido pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (SMEC), terá na programação a presença de escritores
renomados. Estarão presentes Fabrício Carpinejar, Mário Pirata, Moacyr Scliar,
Carlos Urbim e Celso Sisto, entre outros. A Feira do Livro terá o patrocínio da
Transpetro, SESI, Prefeitura de Imbé (SMEC) e Erva-Mate Vier.

Fevereiro em Imbé
Muitos shows estão sendo contratados pela empresa Ginga Brasil, que presta
serviços de produção artística para a Prefeitura Municipal de Imbé. Entre os
espetáculos culturais estão as apresentações do Grupo Cantadores do Litoral e
Chão de Areia, por solicitação do próprio Prefeito Fofonka, depois de assistir os
Cantadores na TVE, no programa Galpão Nativo sobre os Ternos de Reis e a
cultura Litorânea.

Tramandaí realiza Carnaval do Povo
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João Luiz Correa na programação do Verão Cultural

A Prefeitura de Tramandaí, através da Secretaria de Turismo preparou uma
programação especial, que agitará moradores e veranistas da cidade, durante o
Carnaval/2008. A festa inclui a apresentação gratuita de vários shows musicais e
também, o desfile de blocos carnavalescos. Banda Axé e Ritmo, Banda Amil,
Banda Cravo e Canela estarão se apresentando em Tramandaí (Av. Beira Mar
esquina Av. Da Igreja), Nova Tramandaí (Av. Curitiba, na Praça do Centrinho) e
Oásis do Sul (Av. Ivo Schneider, na Praça do Centrinho). Os blocos do Geraldo
Santana, das Virgens, Estoura Balão e Império de Tramandai animam o Carnaval
do Rua organizado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Carnaval de Osório
O Carnaval de Rua de Osório será realizado no dia 02 de fevereiro na Rua
Costa Gama e iniciará às 22 horas. Desfilam os blocos: Associação Medianeira,
Fora da Gaiola, Supimpas, Da Tribo, Tô Ninja, Boca de Agito, Chalaça, Lokos de
Bira, Inocentes, Só Alegria, Os Intrusos, Eternamente Patrô, CCBC Turma Swat
e Artistas. Depois tem som mecânico. O carnaval de Atlântida Sul acontece nos
dias 02, 03 e 04 de fevereiro. A promoção é da Prefeitura Municipal de Osório
através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Canto Missioneiro
A Prefeitura de Santo Ângelo vai realizar através da Gente Gaúcha Produções
o 1° Festival Canto Missioneiro da Música Nativa, de 27 a 30 de março de 2008.
Vão-se classificar dez canções locais e dezesseis estaduais. A etapa local será
no dia 27quando quatro músicas são selecionadas para a final do dia 30 de
março. O prazo para as inscrições encerra no dia 27 de fevereiro de 2008.

MÍDIA GRÁFICA

Dificuldades
ASSINATURAS:
ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

Mesmo habilitadas pela LIC, está havendo muitos atrasos nos depósitos das
parcelas de patrocínio. O que provoca dificuldades para os eventos financiados
através dessa lei de incentivo. O RG Canta os Açores se obriga a retardar
novamente a sua realização. Dia 21 de fevereiro em Capão da Canoa. O Evento
contará com a presença das senhoras Governadora e Secretária de Cultura do
Estado, além de autoridades do governo açoriano.

