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O que encontrei na minha correspondência
----- Original Message ----From: Kleiton & Kledir
To: paulodecampos
Sent: Wednesday, January 26, 2010 2:30 PM
Subject: Carnaval em Pelotas

Querido amigo

Esse ano nosso carnaval vai ser muito especial.
A Academia do Samba (uma das mais tradicionais Escolas de Samba de Pelotas) está nos prestando uma grande
homenagem.
Seremos o tema do enredo do desfile da escola:
A ACADEMIA EXALTA KLEITON & KLEDIR - Deu pra ti... vou pro carnaval, Tchau!!!
Uma das alas vai se chamar "Amigos de Kleiton & Kledir" (figurino: calça branca, sapato branco e camiseta da
escola).
Dá uma olhada no site: www.academia.rdee.org
Vamos adorar se você puder aparecer pra desfilar conosco dia 15 de fevereiro.

bjs e abs
Kleiton & Kledir

----- Original Message ----From: Jornal do Nativismo
To: Cantadores do Litoral
Sent: Monday, January 25, 2010 5:05 PM
Subject: encontro de pajadores em Bento

Encontro de pajadores em Bento Gonçalves
O Encontro de Pajadores, em comemoração ao Dia do Pajador Gaúcho, passa a ser itinerante a partir deste ano.
Desde antes da oficialização da data, o evento acontece em Porto Alegre há 10 anos. A partir de agora os
organizadores julgam que é momento de levar ao interior do Estado o mais expressivo espetáculo de pajadas do
Rio Grande do Sul.
O município de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, é o primeiro a sediar o evento, após a capital rio-grandense.
Vai ser no Teatro do Sesc, bem no centro da cidade conhecida internacionalmente por realizar a Fenavinho.
Os pajadores mais conceituados do momento formam o elenco. Pedro Júnior da Fontoura, Adão Bernardes, José
Estivalet, Jadir Oliveira e Paulo de Freitas Mendonça, vão contar com as guitarras de Raul Quiroga e Paulo Mello.
O Espetáculo começa às 20h30 do dia 30 de janeiro, data consagrada por lei como o Dia do Pajador Gaúcho, em
homenagem ao nascimento de Jayme Caetano Braun, há 86 anos.
Além da enxurrada de versos de improviso com temas sugeridos pela platéia, o encontro vai contar com o
lançamento de três obras: Pajador do Brasil - Estudo Sobre a Poesia Oral Improvisada (livro e CD) de autoria de
Mendonça; Doma do Potro Sinuelo (CD), de Bernardes e Num Ar de Milongas - Poemas, Pajadas e Canções (livro),
de Fontoura.
Na abertura do Encontro de Pajadores acontece um espetáculo com o Grupo Americanto.
Esta edição do Encontro é uma realização da Apadeg - Associação dos Pajadores e Declamadores Gaúchos,
Fundação Casa das Artes e Biblioteca Pública Castro Alves, com o apoio do Sesc e do Hotel Vinocap. Como valor
do ingresso, se sugere a doação de um livro literário à biblioteca. Os livros doados podem ser usados ou novos.
Quem é o Pajador?
Pajador é o repentista que canta seus versos de improviso (pajada) com o acompanhamento de violão,
normalmente em milonga. No sul do Brasil, o pajador improvisa em Décima Espinela (ABBAACCDDC) no estilo
recitado com um músico de apoio.
Pajador quer dizer repentista. A origem da palavra não tem uma definição convencionada e não é espanhola, nem
portuguesa. Inexiste nos dicionários clássicos de qualquer idioma, apenas nos vocabulários regionais dos países
do sul da América. Há algumas hipóteses quanto a origem da palavra: alguns autores afirmam que venha de
“payo” nome do primitivo habitante de Castilla, outros que seria de “pago” ou “pagueador” e outros que tenha se
originado na palavra “palla”, nome dado pelos Quichuas aos grupos de índios reunidos às praças a cantar.
Contudo ninguém sabe ao certo.
A grafia da palavra em espanhol é Payador e em português, Pajador, porém sua pronúncia é a mesma: PAJADOR.

O pajador foi o andejo ou gaudério que surgiu na origem do gaúcho, do gaucho e do huaso. Cruzava os campos
em busca de lonjuras, quando o sul da América tinha suas fronteiras imprecisas. Até que provem o contrário,
pode-se afirmar que ele esteve em terras, hoje brasileiras, do mesmo jeito e no mesmo período que em
uruguaias, argentinas e chilenas.
Os pajadores brasileiros consagram Jayme Caetano Braun como referencial e, em virtude disso, o Dia do Pajador
Gaúcho, 30 de janeiro, é a data de nascimento de Braun.
Paulo de Freitas Mendonça
----- Original Message ----From: Preto Produtora
To: Paulo de Campos
Sent: Tuesday, January 26, 2010 9:49 AM
Subject: FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2010 = SERROTE PRETO

SERROTE PRETO no FSM2010
"Mistura de Crenças"
26 Janeiro
Programa Jornal do Almoço - RBS TV
27 de Janeiro
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL - Direitos Humanos
Serrote Preto - Vocal Mundi - Freak Brothers - Pata de Elefante
Pública - Roda Viva - Sombrelo Luminoso - Nei Lisboa
Local: Prainha do Gasômetro - Porto Alegre/RS
Horário: 17:30
ENTRADA FRANCA
28 de Janeiro
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL - Show Integração
Serrote Preto - Pedro Ortaça - Tom Zé - Daniel Drexler
Local: Parque Eduardo Gomes - CANOAS/RS
Av: Guilherme Schell, 3600
Horário: 19:00
29 de Janeiro
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL - AIJ - Palco Principal
Volantes - Serrote Preto - Quarto Sensorial
Local: AIJ - Acampamento Intercontinental da Juventude - NOVO HAMBURGO/RS
Horário: 23:00
Acesse o Novo Site > www.SerrotePreto.com
Serrote Preto no FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2010 - Grande POA - 10 Anos.
Após participar efetivamente de todas as edições realizadas em Porto Alegre em
2001, 2002, 2003, 2005 e 2007 o Serrote teve amplo destaque internacional com
uma participação cultural diferenciada. E graças a isso, mais uma vez foi convidado
entre 25 e 29 de Janeiro. Confiram no site o que vem por ai!
Serrote Preto dia 25 de Janeiro no JORNAL DO ALMOÇO RBS !! Não Percaaaa!!!
"Mixture of Beliefs - is the music that follows the meeting honest, inventiveand
harmonic elements of Brazilian typically with concepts, ideas and universal sounds.
A music that has roots in our land while you connect with the world." - The stainless
BLACK SAW Group

----- Original Message ----From: Regional Sul
To: Cantadores do Litoral
Sent: Monday, January 25, 2010 10:11 AM
Subject: De 25 a 29 de janeiro, 'Fórum Social 10 Anos: Grande Porto Alegre'

Fórum Social 10 Anos: Grande Porto Alegre
MinC participa do evento e apoia a realização da 2ª RPMC, em São Leopoldo, além de outras atividades
da diversificada programação a ser realizada, simultaneamente, em seis cidades gaúchas
Durante o período de 25 a 29 de janeiro, Porto Alegre e mais cinco cidades da Região Metropolitana da capital do
Rio Grande do Sul - Gravataí, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Sapiranga - sediarão a etapa de abertura
do 10º Fórum Social Mundial. O Ministério da Cultura, por meio de suas Secretarias finalísticas e instituições

vinculadas, terá intensa participação na série de atividades do Fórum Social 10 Anos: Grande Porto Alegre, um
dos eventos regionais do FSM 2010.
Gestores, dirigentes culturais, instituições, grupos e movimentos socioculturais estarão reunidos em São Leopoldo
para participar da 2ª Reunião Pública Mundial da Cultura (2ª RPMC). A abertura do encontro, que conta com o
apoio do MinC, faz parte da programação local e será realizada no dia 26, às 14h, no Teatro Municipal, com a
presença do ministro da Cultura interino, Alfredo Manevy.
A iniciativa visa avaliar os cinco anos de aprovação da Agenda 21 da Cultura e a adoção da Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
Intercâmbio Cultural - Ainda inserida nas programações de São Leopoldo, será realizada a Casa Cuba. Parceria
entre a Prefeitura Municipal, Associação Cultural José Martí e Ministérios da Cultura do Brasil e de Cuba, objetiva
promover um debate político como forma de incentivar o intercâmbio cultural entre os dois países.
Participação das Secretarias do MinC
Articulação Institucional - Será anunciado o lançamento dos editais para construção e reforma de Espaços Mais
Cultura e realizada a mesa Mais Cultura, democratização do acesso e qualificação de espaços públicos culturais,
com a participação do diretor geral de Livro, Leitura e Literatura, Fabiano dos Santos Piuba. As iniciativas
ocorrerão, respectivamente, nos dias 26 e 28, também em São Leopoldo, onde ainda haverá exposição dos
Programas Mais Cultura e Cultura Viva do MinC, no Centro Cultural José Pedro Boéssio, localizado na Praça 20 de
Setembro.
Audiovisual - No dia 26, em Canoas, o coordenador geral de TV e Plataformas Digitais, Octavio Pieranti, comporá
a mesa que fará um balanço da Conferência Nacional de Comunicação (Confecom). As discussões contarão com as
presenças de representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação, Associação Brasileira de Telecomunicações e Coletivo Intervozes. Na parte da
tarde, o coordenador geral de Políticas Audiovisuais, James Görgen, participa do debate Cultura, Digitalização e
Desenvolvimento Econômico: em busca de uma política industrial sustentável, juntamente com representantes da
Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dentre
outros. Saiba mais.
Cidadania Cultural - Serão promovidas diversas atividades com o apoio da Secretaria de Cidadania Cultural do
MinC, a partir de ações propostas em parceria com o Pontão de Cultura Ganesha, de Santa Catarina. No dia 25,
em Porto Alegre, acontece a Jornada Vídeo nas Aldeias - recorte da produção do projeto precursor na área de
produção audiovisual indígena no Brasil, inserido no Programa Cultura Viva. Já nos dias 27 e 28, em Canoas, as
Rodas de Prosa Cultura e Comunicação: ações colaborativas para políticas públicas apresentará experiências de
Pontos de Cultura de todo o país, dentre outras iniciativas. Saiba mais.
Identidade e Diversidade Cultural - Temas ligados às expressões culturais indígenas, ao movimento Hip Hop e
outros relacionados à área de atuação da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do MinC serão
abordados em quatro mesas de diálogo. Também serão destaques da programação o lançamento de uma mostra
fotográfica sobre o projeto Vidas Paralelas, ação inovadora no campo da cultura e da saúde do trabalhador
brasileiro, e o anúncio do 1º Edital Prêmio Cultura Hip Hop - Edição Preto Ghoez. As atividades serão promovidas
nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e São Leopoldo. Saiba mais.
Saiba mais sobre o Fórum Social 10 Anos: Grande Porto Alegre: www.fsm10.org.
Fórum Social Mundial
Idealizado como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial, promovido anualmente em Davos, na Suíça, o
Fórum Social Mundial é um espaço para a troca de experiências e a articulação para ações eficazes, de entidades
e movimentos sociais empenhados na construção de uma sociedade orientada a uma relação fecunda entre os
seres humanos e destes com a Terra.
O FSM10 teve as três primeiras edições - 2001, 2002 e 2003 - realizadas no Brasil, também na capital gaúcha. A
partir de 2004, passou a ocorrer a alternância de cidades e a escolhida foi Mumbai, na Índia. Este ano, os debates
serão promovidos de forma descentralizada, com eventos regionais, nacionais e locais em diversos países.
Saiba mais: www.forumsocialmundial.org.br.

(Comunicação Social/MinC)
23.01.2010 - STACCATOS nº 07/10

Ano IX nº 710

GALERA DO ROCK DA RIMA
O show na Tenda Multiartes da PETROBRAS foi SHOOOOW!!!!

Veja as fotos
21.01.2010 - STACCATOS nº 06/10

Ano IX nº 709

Galera na Tenda Multiartes
Brenda Netto, Gabriel Vasconcelos, Guilherme Ferri, Júlia Freitas, Laura Cardoso, Luka Andrade, Maria Luiza
Conceição, Matheus Agliardi, Pedro Andrade, Pedroca Peretto e Ramon Pelissoli. São estes os protagonistas do
show Galera do Rock da Rima. Inspirada no filme “Escola de Rock”, a galera de alunos com idade entre seis e
doze anos estará se apresentando na Tenda Multiartes da Petrobras na beira da praia de Tramandaí no
sábado, dia 23, às 17 horas.
Agenda de shows culturais nas praias do Litoral Norte
21.01 – 20h - Grupo Chão de Areia no Imbé, no Salão do Bairro Corasa.
22.01 – 21h - Grupo Chão de Areia em Tramandaí, na Feira do Livro.
22.01 – 21h - Grupo Cia A3 em Imbé, no Hotel Fazenda.
23.01 - 17h - Galera do Rock da Rima em Tramandaí, na tenda Multiartes Petrobrás
23.01 – 21h - Grupo Cia A3 em Atlântida, no Bali Hai.
24.01 - 19h - Lucio Pereira Acústico no Imbé, na Lagoa Braço Morto
28.01 – 21h - Grupo Cia A3 em Porto Alegre, no Long Play.
28.01 – 21h - Grupo Chão de Areia em Tramandaí, na Feira do Livro.
29.01 – 21h - Grupo Cia A3 em Imbé, no Hotel Fazenda.
30.01 – 21h - Grupo Cia A3 em Atlântida, no Bali Hai.
05.02 – 21h - Grupo Cia A3 em Imbé, no Hotel Fazenda.
06.02 - 22h - Grupo Chão de Areia em Nova Tramandaí, no Centrinho
06.02– 21h - Grupo Cia A3 em Atlântida, no Bali Hai.
11.02 - 22h - Grupo Chão de Areia em Arroio do Sal, Areias Brancas
12.02 - 22h- Lucio Pereira Acústico em Santa Terezinha (com Chão de Areia)
14.02 - 19h - Cantadores do Liroral em Imbé, na Lagoa Braço Morto.
19.02 – 21h - Grupo Cia A3 em Imbé, no Hotel Fazenda.
19.02 - 22h - Grupo Chão de Areia em Mariluz, no Centro.
20.02– 21h - Grupo Cia A3 em Atlântida, no Bali Hai.
22.02 - 19h -Grupo Chão de Areia em Tramandaí, na Cavalgada do Mar.
26.02 – 21h - Grupo Cia A3 em Imbé, no Hotel Fazenda.
27.02 – 21h - Grupo Cia A3 em Atlântida, no Bali Hai.
17.01.2010 - STACCATOS nº 05/10

Ano IX nº 708

15.01.2010 - STACCATOS nº 04/10

Ano IX nº 707

Capão da Canoa terá o seu festival
O I CORUJA DA CANÇÃO, um evento de abrangência regional em todo o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, que
aceita concorrentes de todos os gêneros musicais. O evento acontece nos dias 18,19 e 20 de fevereiro e tem
prazo
final
de
inscrições
no
dia
22/01/10.
Veja
o
regulamento
no
site
http://www.nativismo.com.br/regulamentos.php . Vão ser classificadas dez obras da cidade de Capão da
Canoa e dez dos demais municípios da região. Paralelamente ao festival acontece a Mostra das Premiadas do
Minuano da Canção. São 14 canções, sendo sete em cada uma das primeiras noites. Nomes conceituados estão
confirmados para a Mostra, além dos espetáculos especiais com Cristiano Quevedo, Jairo Lambari Fernandes e
Alma Gaudéria. A produção e divulgação é de Paulo de Freitas Mendonça.
Rota Açoriana
Está em fase de testes o maior portal da Web já criado no Litoral Norte. O Portal Rota Açoriana atuará em 25
municípios do litoral do Rio Grande do Sul, divulgando a cultura, o turismo, o esporte, os eventos e o municípios,
criando uma rota cultural e turística.Divulgar a cultura litorânea, através de pesquisas e trabalhos sobre a dança,
o canto , o folclore, artesanato, gastronomia, ternos de reis e juninos, festas do divino, cavalhadas, uso e
costumes;fomentar a criação de rotas turísticas pelo interior dos municípios; divulgar o turismo na região com
rotas ecológicas, esportivas, e culturais; criar uma TV Web para divulgar através de vídeos os eventos, a cultura e
o turismo; criar uma Rádio Web para divulgar a música litorânea, atual e pesquisas realizadas; divulgar através
de agenda os eventos e promoções dos municípios do litoral; criar um fórum permanente para o debate sobre a
cultura e o turismo da região; estão emtre os principais objetivos do Projeto que tem Apoio Cultural do Banrisul e
Verão Legal do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Rádio Rota Açoriana
A emissora de webrádio do Portal Rota Açoriana já está no ar veiculando exclusivamente músicas de todos os
intérpretes, músicos, compositores e pesquisadores da cultura de influência afro-açoriana: Renato Júnior, Lúcio
Pereira, Jociel Lima, Lúcia Helena, Zé Caradípia, Enzo e Rodrigo, Maria Helena Anversa, Marco Araujo,
Loma, Beto Bollo, Grupo Status, Neto Fagundes, Catuípe Júnior, Cléa Gomes e Catuípe, Grupo Chão de
Areia, Grupo Kikumbí, Grupo Cantadores do Litoral, Paulinho DiCasa e Tribo Maçambiqueira, Victor Hugo,
Marco Aurelio Vasconvelos, Dado Yeger, Pirisca Grecco, Serginho Moá, Kako Xavier, Marcelo Maresia e
Daniel Maiba, Vinícuis Brum, Adriana Sperandir e Cia A3, entre outros.
12.01.2010 - STACCATOS nº 03/10
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Ainda sobre as “boas do findi”
No Natal, Lorran da Roll Over Instrumentos Musicais, presenteou crianças do Programa AABBComunidade com violão e flautas. As crianças pediram os instrumentos nas cartas enviadas ao Papai Noel,
dizendo sonharem em serem cantores e músicos no futuro.

Já, a turma da Galera do Rock da Rima vai doar os seus cachês de shows deste ano para que essas crianças
possam estudar música.
Natal na minha casa e ano novo na do Fabiano Saraiva, foram sinônimos de muita festa em família,
champagnadas, alegrias, cervejadas, música, dança e mergulhos.
No show Zuando o Som de Rodrigo Prates na Tenda Multiartes da PETROBRAS em Tramandaí, houve o
encontro de Zé Caradídia Sadol e Rodrigo, Rafael Piamolini , Cattulo de Campos e as crianças da Galera do Rock
da Rima, Laura e Matheus Agliardi.
Nos bares e restaurantes em que estive sempre fui muito bem recebido, destaco o atendimento do João e toda a
sua equipe na Pizzaria La Fogatta e o Dodô e sua família que, com o Dodô Café Bar todo reformado e bem
decorado com antiguidades, dedicam sua atenção aos seus visitantes no morro da Borussia.
Tenda Multiartes PETROBRAS

Cattulo e a Galera do Rock da Rima

Dia 23, sábado, às 17 horas tem show da Galera do Rock da Rima na Tenda Multiartes da Petrobras na
beira da Praia de Tramandaí. Além deles, também se apresentam, sempre nesse horário nas sextas e sábados,
Sarau Beatles, Paulinho DiCasa e Chico Saratt, entre outros. A produção é de Rosane (Caradípia) Furtado.
Brasília
Estão confirmadas três apresentações do Espetáculo Cantigas de Terra e Mar do Grupo Cantadores do Litoral
em Brasília, no Salão Nacional dos Territórios Rurais do Brasil, promovido pelo Ministério De
Desenvolvimento Agrário de 21 a 25 de março. Indicado pelo produtor Luiz Carlos Contursi do Acorde
Brasileiro, Encontro Nacional das Músicas Regionais, o Grupo Cantadores do Litoral do Rio Grande do Sul e o
Grupo Fato do Paraná foram os dois únicos escolhidos pelo músico e produtor Marcelo Melo (Quinteto Violado)
para serem os espetáculos culturais do Salão.
“Apagão”
Depois do “apagão” que tive na semana passada, fiquei hospitalizado aqui em Osório. Quero agradecer a atenção,
o carinho e a dedicação de toda a equipe de enfermagem e atendentes (muitos deles, meus ex-alunos e ex-alunas
no ensino fundamental e médio) e do meu médico, antes de tudo, grande amigo Dr. Ilha.

05.01.2010 - STACCATOS nº 02/10
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Professor de Produção Fonográfica recebe reconhecimento internacional
O engenheiro de áudio e professor do curso de Tecnologia em Produção Fonográfica da Universidade Católica de
Pelotas (UCPel), Marcos Abreu, recebeu reconhecimento internacional pela Organização Stokowski. A menção
foi feita em razão do trabalho de Abreu na restauração do Concerto Nº 2 para Piano e Orquestra, de Sergei
Rachmaninoff. Gravada em 1929, a obra teve a regência do maestro Leopold Stokowski, com a participação do
próprio autor ao piano e da Philadelphia Orchestra.
O professor foi indicado para a restauração pela empresa Cedar Audio, fabricante inglesa de equipamentos de

redução de ruídos.
Conforme e-mail enviado ao professor pelo presidente da Organização Stokowski, Larry Huffmann, o som do
trabalho de Abreu está balanceado e claro, com ruído de superfície natural. O fundador da Cedar Audio, Gordon
Reid, também enviou ao professor mensagem eletrônica de congratulação pelo trabalho.
O concerto remasterizado e restaurado pode ser conferido no site www.stokowski.org.
Marcos Abreu foi também o engenheiro de áudio que masterizou o CD Cantadores do Litoral.
Um bom encontro

No dia 2 de janeiro, no show Zuando o Som de Rodrigo Prates na Tenda Multiartes da PETROBRAS em
Tramandaí, houve o encontro muito legal de várias gerações de alunos da Rima e ainda de Zé Caradídia que
atuava comigo no Cordas & Rimas. Estavam lá, além do Sadol e do Rodrigo, o tecladista Rafael Piamolini que
atualmente mora em Londres e atua na Banda SuperSmiler, Cattulo de Campos e as crianças da Galera do
Rock da Rima, Laura e Matheus Agliardi.

01.01.2010 - STACCATOS nº 01/10
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UM BOM 2010
Sob a Luz da Estrela Guia - Santos Reis (ATENÇÃO, DEVIDO AS PREVISÕES DE CHUVA ESTE
ESPETÁCULO FOI TRASNFERIDO PARA SEXTA-FEIRA, DIA 8, NO MESMO LOCAL E HORA.)
O espetáculo “Sob a Luz da Estrela Guia” tem como objetivo mostrar através do canto, da dança, da prosa e do
verso, a autêntica e genuína cultura do litoral do Rio Grande do Sul, que tem nos Ternos de Reis uma de suas
maiores vertentes... Mas, o espetáculo não trará ao palco apenas histórias de um tempo passado ou apenas o
folclore representados pelos “cantores de peitadas” (ternos), mostrará também através de várias formas de arte,
que o litoral é rico na sua diversidade cultural e na qualidade de seus artistas. O show será às 21 horas do dia
06 de janeiro no Braço Morto do Imbé. Estarão nos palcos fixos e flutuante o autêntico Grupo de Terno
Estrela do Mar com Mário Simas –Mestre de Terno e cavaquinho; Luis Paulo - Ajudante de Mestre; Peão
Gaudério - Contra Mestre e Violão; Marçal Monteiro - Contra Mestre e Violão; Claudio Barrufi – Ajudante de Contra
Mestre; Santos Barrufi – Gaita e tipe; Antonio Monteiro – Violino; e Roberto Barrufi – Tambor; Grupo
Cantadores do Litoral com Paulo de Campos - voz; Loma - voz; Mário Tressoldi – Voz, violão e viola; Cassio
Ricardo - vocal e baixo; Niltom Junior- teclado e vocal; DaCostta – Bateria; e Rodrigo Reis – Percussão; Grupo
Chão de Areia com Flavio Junior – Voz e Percussão; Chico Saga – Voz e Violão; Mário Tressoldi – Voz, violão e
viola; e Andersom Oliveira – Ballet Folclorico Robson Cavalheiro com Athos Cardoso, Cassiane Barbosa,
Daniele Albuquerque, Marcele Pedroso, Marcio Dias, Taís dos Santos, Willian Pinheiro e Robson Cavalheiro.
Partcipam ainda os cantores Lúcio Pereira e Renato Junior as cantoras Mônica Ramos (voz das músicas
portuguesas) e Cléa Gomes com Carlos Catuípe (violão e voz). a apresentação é de Romeu Weber, as
coreografias de Robson Cavalheiro e a direção geral de Mário Tressoldi. A promoção e realização é da
Prefeitura Municipal de Imbé.

Programação especial na Tenda Multiartes em Tramandaí
Janeiro e fevereiro repleto de atividades gratuitas. A Tenda Multiartes, patrocinada pela Petrobras, Transpetro e
BR Distribuidora, na avenida Beira-Mar de Tramandaí, promove há 25 anos atividades gratuitas para a
comunidade e veranistas. A novidade a partir do primeiro dia de 2010 é a intensa programação esportiva e
cultural, além de oficinas das mais variadas. A partir de primeiro de janeiro atividades esportivas: ginástica na
praia, caminhadas orientadas e yoga. Shows com Roxxelle, o musical infantil Zuando Som com Rodrigo Prates
e com a GALERA DO ROCK DA RIMA. Nos dias 9 e 10 de janeiro, Torneio de Vôlei de Duplas, masculino e
feminino. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de janeiro. A Tenda também oferece uma biblioteca com mais
de 1000 títulos e empréstimos de jogos de tabuleiros, bolas, pinogol, frescobol e taco. A coordenação e produção
é de Rosane Furtado.

Show co
QUANDO? 1 de janeiro,
sexta-feira, 17h
ONDE? Tenda Multiartes,
em Tramandaí
ENTRADA FRANCA

Show musical infantil ZUANDO SOM
com Rodrigo Prates
QUANDO? 2 de janeiro, sábado, 17h
ONDE? Tenda Multiartes PETROBRAS, em Tramandaí
ENTRADA FRANCA

Show com a GALERA DO ROCK DA RIMA
(Cianças de 6 a 12 anos, tocando, cantando e
encantando)
QUANDO? 23 de janeiro, sábado, 17h
ONDE? Tenda Multiartes , em Tramandaí
ENTRADA FRANCA

Forum Permanente de Música do RS
5 anos se passaram desde que fundamos o Forum Permanente de Música do RS, que logo integrou-se ao Forum
Nacional de Música. Essa organização inédita no Brasil, mesmo informal e sem CNPJ, garantiu uma representação
efetiva da sociedade do setor musical para a formulação de políticas públicas junto ao Ministério da Cultura,
através da Câmara (hoje Colegiado) Setorial de Música e no Conselho Nacional de Política Cultural (onde o RS
está representado por Cláudio Levitan e Álvaro Santi). Nesses e em outros fronts, muitas batalhas foram
travadas, e temos conquistas a comemorar. Para citar duas: o ensino da música nas escolas (em nível nacional) e
a realização da I Feira da Música do Sul (em nível local). Participamos também da luta por mais orçamento para a
cultura, e do debate de questões como a Lei Rouanet, a LIC-RS e a Lei do Direito Autoral. Da construção do Plano
Nacional de Cultura. Outras questões graves ainda aguardam solução, como a OMB, o jabá, etc. Por isso,
precisamos do apoio de todos neste momento, que é de prestação de contas, de renovação e de continuidade.
Compareçam e divulguem para seus contatos.
CONVOCAMOS os músicos e demais cidadãos atuantes na área musical no RS, a participarem da Assembléia
Setorial de Música, na próxima quarta-feira, dia 6 de janeiro, às 18h, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do
Estado. O evento é convocado em nome das diversas entidades que compõem a Rede Música Brasil, com o apoio
da FUNARTE/MinC.

A Assembléia Setorial de Música é instância integrante da II Conferência Nacional de Cultura, e tem como objetivo
principal:
Eleger representantes (3 titulares + 3 suplentes) do Estado do RS para a Pré-Conferência Nacional de Música
(prevista para fevereiro).
Na Pré-Conferência Nacional de Música, esses delegados irão por sua vez eleger (vide apresentação de slides em
anexo):
15 novos integrantes do Colegiado Setorial de Música
10 delegados setoriais à plenária da II CNC
Os candidatos deverão ter atuação reconhecida no setor musical. Os delegados eleitos serão subscritos pelas
entidades presentes e encaminhados à FUNARTE. Após o pleito, os delegados eleitos deverão ainda,
obrigatoriamente, confirmar sua participação no processo eleitoral por meio do preenchimento de formulário
digital no link http://blogs.cultura.gov.br/cnc/formulario-de-candidatura-para-delegacao-setorial

Aguardamos você lá.
A Coordenação do Forum Permanente de Música do RS

Serviço:
Assembléia Setorial de Música do RS
6 de janeiro de 2010 - 18h
Plenarinho da Assembléia Legislativa do RS
Curso de Produção Fonográfica lança CD
Um mês de trabalho intenso, quinze pessoas envolvidas, três músicos versáteis, sons e ritmos globais. Toda essa
mistura deu origem ao CD Musicomundo, primeiro projeto experimental do Curso de Tecnologia em Produção
Fonográfica da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). O lançamento foi no dia 16 de dezembro, no
Jardim da Reitoria da Universidade, localizado no Campus I.
O CD foi inteiramente produzido no recém-inaugurado Estúdio de Produção Fonográfica da Católica, envolvendo
alunos e professores do curso em gravação, edição, organização de pessoal, produção executiva e finalização. O
resultado foi uma obra construída coletivamente, apresentando o trabalho do grupo Musicomundo, composto por
dois alunos do curso e um músico convidado.
Influências do mundo inteiro marcam o estilo do grupo. Sons das culturas árabe, flamenca, africana, celta e uma
pitadinha da gauchesca do Conesul dão o tom do trabalho. “É exclusivamente instrumental, com sabor
internacional”, adiantou o produtor executivo do CD e também aluno do curso, Haroldo de Campos.
Foram de oito a dez horas diárias de estúdio para concluir o trabalho em um mês. “A gente pensa que gravar um
disco é só entrar no estúdio e pronto. Mas há muito mais trabalho envolvido”, disse, ao salientar a participação da
Agência Experimental de Publicidade (Agente) da UCPel na concepção da capa e do encarte. “Trocamos diversas
ideias e o resultado final foi muito bom”, destacou.
Quem escutar o produto final vai encontrar sete faixas de composição do grupo Musicomundo e uma do folclore
celta. A distribuição será institucional, e o CD será também um “cartão de visitas” da Universidade.
Musicomundo
Amigos desde a infância, naturais da Santa Vitória do Palmar, Davi “Batuka” Mesquita e Dione Silveira, ambos
alunos de Produção Fonográfica, formaram um grande laço musical construindo e participando de vários projetos
artísticos na região sul e arredores de fronteira internacional.
Do outro lado da fronteira, andarilho por essência, Fernando Farias, argentino, desde os vinte anos traça seu
caminho latino-americano.
Em Pelotas, a pauta do destino cruzou as vozes de suas vidas. E da sincronia e afinidade deste contraponto nasce,

sob a forma de melodia, o Musicomundo. O calor e efervescência dos instrumentos falam por si só, dispensando
palavras, usando frases instrumentais, compostas de paixão e sentimento.
Ficha Técnica - CD Musicomundo
Direção Artística: Musicomundo – Técnico de Gravação: Lauro Maia – Mixagem: Lauro Maia, Dione Silveira, Davi
“Batuka” Mesquita e Fernando Farias – Masterização: Marcos Abreu – Produção Executiva: Haroldo de Campos –
Gravado no Estúdio do Curso Superior de Tecnologia em Produção Fonográfica da Universidade Católica de Pelotas
– Musicomundo: Dione Silveira, Davi “Batuka” Mesquita e Fernando Farias – Fotografia: Henrique Gibbon –
Concepção da Capa: Agência UCPel – Supervisão: Marcos Abreu e Fabiane Villela Marroni
[Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Produção Fonográfica: Davi “Batuka” Mesquita, Dione Silveira, Lauro
Maia e Haroldo de Campos]
[Professores do Curso de Tecnologia em Produção Fonográfica: Marcos Abreu, Fabiane Villela Marroni]
Contatos: musicomundo@myspace.com

Faixas
1. Nataniel – Árabe flamenco - (Fernando Farias)
2. Berinbatuka – World (Davi Batuka)
3. Loncontraro – Jazz (Fernando Farias)
4. Running to the Bathroom – Celta (Fernando Farias)
5. Mi Less – Folclore celta
6. Aires de Milonga – Milonga (Dione Silveira)
7. Mundano – Fusão (Dione Silveira)
8. Saudade – Milonga (Dione Silveira)

Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
www.cantadoresdolitoral.com.br - STACCATOS - PAULO DE CAMPOS ©2001-2010
Todos os Direitos Reservados - Rima Edições Líteromusicais
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Lançado projeto Verão Encantado
Iniciativa garante diversão e brincadeiras saudáveis para as crianças durante as férias
FOTO DIVULGAÇÃO

Sob a Luz da Estrela Guia - Santos Reis

Atividades variadas atraem e envolvem as crianças
Férias divertidas para a criançada. Desenvolver durante o período de férias escolares,
atividades monitoradas, que potencializem a
aprendizagem, a cooperação e o conhecimento, aliando diversão e lazer num ambiente
alegre e amplo é a proposta do Verão Encantado, projeto da Secretaria Municipal de
Educação que foi lançado na segunda-feira, (4),
no Centro Olímpico, bairro Medianeira, em
Osório.
No primeiro dia de atividades, os
monitores estavam fantasiados, para a diversão das crianças. Através do projeto, cerca de
50 crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osmany Martins Véras, Escola
Municipal de Ensino Fundamental Major Antônio de Alencar e Escola Estadual Milton
Pacheco, poderão realizar atividades como
futsal, futebol, basquete de rua, atletismo, voleibol, handebol e tênis de mesa, passeios pelos
principais pontos turísticos de Osório, oficinas
de cinema e teatro, além de noções de cidadania e cooperação em grupo, monitoradas pelo
Programa Municipal de Educação Integral –
Promei. As crianças que participam do projeto, são recebidas com café da manhã, realizam
as atividades almoçam e fazem lanche no Centro Olímpico.
A abertura do projeto, que vai até o dia 12
de fevereiro, contou com a presença do Prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior,
acompanhado da primeira-dama, Vera Bolzan,
do coordenador do Verão Encantado, Bruno

Ramos e demais integrantes do projeto. “Queremos
que as crianças fiquem e se divirtam nas suas férias,
com muitas brincadeiras e atividades que as envolvam”, revelou o coordenador do Verão Encantado.
Segundo Bruno, cada semana do projeto terá uma
temática diferente a ser abordada como meio ambiente, baile de máscaras, mini olimpíadas, garantindo
diversão e conhecimento. São 25 profissionais envolvidos no projeto. Ainda existem vagas. Mais
informações pelo telefone (51)3663 7609.
O Verão Encantado é realizado pelo Programa
Municipal de Educação Integral – Promei, realizado durante o ano e que atende cerca de 200 crianças
da rede municipal, desenvolvendo atividades no
turno inverso da aula, além de oferecer refeições.

Lançamento do projeto reuniu autoridades,
educadores e crianças

Aviso
A Promotoria de Justiça de Osório informa que, em face do Provimento nº 59/2009 no período de
04/01/2010 a 26/02/2010 terá o seguinte o horário de expediente: de segundas a quintas-feiras: das
12h às 19h, sem intervalo e
às sextas-feiras: das 8h30min às 15h30min.
Promotora de Justiça Coordenadora
Dra. Cristiane Della Méa Corrales

O espetáculo “Sob a Luz da Estrela Guia” tem como
objetivo mostrar através do canto, da dança, da prosa e
do verso, a autêntica e genuína cultura do litoral do Rio
Grande do Sul, que tem nos Ternos de Reis uma de suas
maiores vertentes... Mas, o espetáculo não trará ao palco
apenas histórias de um tempo passado ou apenas o folclore representados pelos “cantores de peitadas” (ternos),
mostrará também através de várias formas de arte, que o
litoral é rico na sua diversidade cultural e na qualidade de
seus artistas. O show será às 21 horas do dia 08 de
janeiro (sexta-feira) no Braço Morto do Imbé. Estarão nos palcos fixos e flutuante o autêntico Grupo de
Terno Estrela do Mar com Mário Simas –Mestre de
Terno e cavaquinho; Luis Paulo - Ajudante de Mestre; Peão
Gaudério - Contra Mestre e Violão; Marçal Monteiro - Contra Mestre e Violão; Claudio Barrufi – Ajudante de Contra
Mestre; Santos Barrufi – Gaita e tipe; Antonio Monteiro –
Violino; e Roberto Barrufi – Tambor; Grupo Cantadores
do Litoral com Paulo de Campos - voz; Loma - voz; Mário
Tressoldi – Voz, violão e viola; Cassio Ricardo - vocal e
baixo; Niltom Junior- teclado e vocal; DaCostta – Bateria;
e Rodrigo Reis – Percussão; Grupo Chão de Areia com
Flavio Junior – Voz e Percussão; Chico Saga – Voz e Violão; Mário Tressoldi – Voz, violão e viola; e Andersom
Oliveira – Ballet Folclorico Robson Cavalheiro com
Athos Cardoso, Cassiane Barbosa, Daniele Albuquerque,
Marcele Pedroso, Marcio Dias, Taís dos Santos, Willian Pinheiro e Robson Cavalheiro. Partcipam ainda os cantores
Lúcio Pereira e Renato Junior as cantoras Mônica
Ramos (voz das músicas portuguesas) e Cléa Gomes
com Carlos Catuípe (violão e voz). a apresentação é de
Romeu Weber, as coreografias de Robson Cavalheiro e a direção geral de Mário Tressoldi. A promoção e
realização são da Prefeitura Municipal de Imbé.

CD do Cantadores na seleção dos
melhores do ano

O crítico musical Juarez Fonseca escreveu em sua
coluna Aldeia, a primeira do ano de 2010, para os Jornais ABC e NH a sua seleção do melhores discos de 2009:
“DISCOS GAÚCHOS EM DESTAQUE - Além dos CDs de
Pirisca Grecco e do grupo Relógios de Frederico, que
integraram a lista
geral dos discos
do ano publicada
domingo passado,
destaco mais estes
15 CDs produzidos
e lançados no Rio
Grande do Sul em
2009. No próximo domingo serão
destacados
os
D V D s .
Cantadores do
L i t o r a l
(Petrobras),
Gélson Oliveira
– Tridimensional
( P I C /
Fumproarte), Fausto Prado e Caetano Silveira – Cidade Baixa (Funarte), Frank Jorge – Volume 3 (Monstro
Discos), Kako Xavier – Minha Praia (Funarte), Léo
Ferlauto – Simples Mente (Independente/Fonomídia),
Leonardo Ribeiro – Ponto de Fronteira (Independente), Maurício Marques – Milongaço (Petrobras), Oly
Jr. – Milonga Blues (Independente), Os The Darma
Lóvers – Simplesmente (Dubas Música), Paulinho Pires – Navegador do Rio Esperança (Fumproarte),
Quartchêto – Bah (Fumproarte), Toneco da Costa –
Inverno (Fumproarte), Trezegraus (Fumproarte) , Zilah
Machado – Ziringuindim (Fumproarte).”

Romeu Weber volta a ser presidente
da Sesmaria

A nova diretoria da Associação Cultural Sesmaria assumiu dia 01 de janeiro: O presidente é Romeu Weber, o
vice é Cláudio Martins, o secretário é Odacir Ramos de
Souza e o tesoureiro é João Adauto.
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Abertas inscrições para ConselhoTutelar de Osório
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Osório torna público
que se encontram abertas, no período de 06 a
15 de janeiro de 2010, as inscrições para os candidatos ao processo eletivo que preencherá os
cargos de membros do Conselho Tutelar de
Osório, triênio 2010/2013.
Os interessados deverão dirigir-se para inscrição, à Casa Aberta, na Av.Jorge Dariva, 670
– Bairro Centro, nos seguintes horários: manhã8h às 11h30min e tarde- 13h30min às 17h, de
segunda a sexta-feira.
Os mesmos devem estar munidos das se-

guintes documentações: cópia e originais da carteira de identidade, CPF e título eleitoral; comprovante
de residência; atestado de idoneidade moral
expedida pelo fórum;
Os requisitos para inscrição à função de Conselheiro Tutelar de Osório, segundo Lei Federal 8069/
91 e Lei Municipal 2346/91: reconhecida idoneidade moral; idade igual ou superior a 21 anos na data
da inscrição; residir no município, mediante comprovação; ser alfabetizado; não estar respondendo
a processo criminal ou civil que tenha aspecto de
imoralidade; não ser funcionário público; e estar
em pleno gozo das atividades físicas e mentais;

CEEE leva ações do Verão Legal RS
2010 a Arroio do Sal, Quintão e Tapes
Assessoria Grupo CEEE
O Grupo CEEE levou, na sexta-feira, sábado e domingo (08, 09 e 10), as ações do Verão
Legal RS 2010, nas praias de Arroio do Sal,
Quintão e Tapes. Entre as atividades programadas pela diretoria de Distribuição, esteve a
entrega de brindes, com jogo de roleta em horários pré-estabelecidos, o empréstimo de bolas
de futebol e vôlei, jogos de taco, peteca e
frescobol, além de pulseirinhas de identificação para crianças. Importante destacar que a
retirada dos itens de empréstimo é condicionada à apresentação de carteira de identidade do
responsável. Durante o veraneio, a ação do Gru-

po CEEE percorrerá o Litoral Sul, Litoral Norte e
Costa Doce, com espaço itinerante na beira da praia.
O Grupo CEEE prepara inaugurações de novos
postos de atendimento no litoral. Um deles deverá
ser instalado junto à base técnica de Arroio do Sal.
Os moradores de Tapes contam com uma agência
da CEEE, que funciona de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. Em Quintão, o atendimento é feito no posto inaugurado em dezembro,
em Palmares do Sul. A programação segue até o final da temporada. No próximo fim de semana (15,
16 e 17), as atividades ocorrerão em Xangri-Lá, Balneário Pinhal e São Lourenço do Sul.

Secretaria de Agricultura e Pecuária
realiza reunião com subprefeitos
Na tarde de terça-feira, (5), o Secretário de
Agricultura e Pecuária, Marcos Bolzan, esteve
reunido na Prefeitura com os cinco subprefeitos
dos distritos de Osório, para fazer uma avaliação do trabalho desenvolvido em 2009 e
organizar os projetos para este ano.
Um dos assuntos tratados são os procedimentos para limpeza dos açudes e drenagens
que deve ter o licenciamento ambiental retirado na Secretaria de Meio Ambiente e Gestão
Urbana.
Outro procedimento acordado entre todos
será a permanência de até 15 dias de uma
retroescavadeira em cada um dos distritos, fazendo um rodízio da máquina, que será usada
para serviços de limpeza de valos e açudes.

FOTO DIVULGAÇÃO

Secretario da Agricultura com subprefeitos

Semana Farroupilha já mobiliza tradicionalistas
Há meses da data magna do Estado, os gaúchos já tem motivos para comemorar. Durante
o 57º Congresso do Movimento Tradicionalista
Gaúcho MTG, foi definido que neste ano a Chama Crioula 2010, será acesa em Itaqui, na
fronteira do Rio Grande do Sul.
Através do projeto Itaqui Tchê Espera, o
município, em seus 150 anos de emancipação
político-administrativa, tem como objetivo
principal mostra a participação de seus cidadãos na formação do povo gaúcho. Além da
conquista, os organizadores do evento com data
ainda não definida, contarão com a participação de integrantes de países vizinhos.
Esse será o primeiro acendimento com essa
inovação. Ainda sobre o tradicionalismo, na
mesma ocasião, em reunião em Lagoa Vermelha, foi confirmada a permanência de Oscar
Gress na presidência do MTG. Assim o tradicio-

nalista inicia a sua quarta gestão frente ao Movimento.
FOTO DIVULGAÇÃO

Ainda sobre as boas do findi
No Natal, Lorran da Roll Over Instrumentos Musicais,
presenteou
crianças
do
Programa
AABB-Comunidade com violão e flautas. As crianças pediram os instrumentos nas cartas enviadas ao Papai Noel,
dizendo sonharem em serem cantores e músicos no futuro.
Já, a turma da Galera do Rock da Rima vai doar os
seus cachês de shows deste ano para que essas crianças
possam estudar música.
Natal na
minha casa e
Ano Novo na
do Fabiano Saraiva, foram
sinônimos de muita festa em família, champagnadas, alegrias, cervejadas, música, dança e mergulhos.
No dia 2 de janeiro, no show Zuando o Som de Rodrigo
Prates na Tenda Multiartes da PETROBRAS em Tramandaí,
houve o encontro muito legal de várias gerações de alunos da Rima e ainda de Zé Caradídia que atuava comigo
no Cordas & Rimas. Estavam lá, além do Sadol e do
Rodrigo, o tecladista Rafael Piamolini que atualmente
mora em Londres e atua na Banda SuperSmiler, Cattulo
de Campos e as crianças da Galera do Rock da Rima, Laura
e Matheus Agliardi.
Nos bares e restaurantes em que estive sempre fui
muito bem recebido, destaco o atendimento do João e
toda a sua equipe na Pizzaria La Foggatta e o Dodô e sua
família que,
com o Dodô
Café Bar todo
reformado e
bem decorado
com
antiguidades,
dedicam sua atenção aos seus visitantes no morro da
Borússia.

Tenda Multiartes PETROBRAS
Dia 23, sábado, às 17 horas tem show da Galera do
Rock da Rima na Tenda Multiartes da Petrobras na beira
da praia de Tramandaí. Além deles, também se apresentam, sempre nesse horário nas sextas e sábados, Sarau
Beatles, Paulinho DiCasa e Chico Saratt, entre outros. A
produção é de Rosane (Caradípia) Furtado.

Brasília

Oscar Gress segue frente ao MTG

Estão confirmadas três apresentações do Espetáculo
Cantigas de Terra e Mar do Grupo Cantadores do Litoral
em Brasília, no Salão Nacional dos Territórios Rurais do
Brasil, promovido pelo Ministério De Desenvolvimento
Agrário de 21 a 25 de março. Indicado pelo produtor Luiz
Carlos Contursi do Acorde Brasileiro, Encontro Nacional
das Músicas Regionais, o Grupo Cantadores do Litoral do
Rio Grande do Sul e o Grupo Fato do Paraná foram os dois
únicos escolhidos pelo músico e produtor Marcelo Melo
(Quinteto Violado) para serem os espetáculos culturais
do Salão.
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“Projeto Lazer e Cidadania”
conscientiza estudantes
Iniciativa de poderes constituídos trabalha inclusão social em Osório
Música ao vivo nas noites do litoral
FOTOS ELIANA RAMOS

Paulinho DiCasa em Tramandaí, Adriana Sperandir e Cia
A3 no Hotel Figueiras em Imbé, Loreno Santos no Petiscos em
Capão da Canoa, são alguns nomes da música litorânea que
atuam nos bares e restaurantes das praias do Litoral Norte.

“Apagão”
(Este tópico deveria ter sido publicado na coluna da semana passada. Mas, não foi diagramado.) Depois do “apagão” que
tive, fiquei hospitalizado aqui em Osório. Quero agradecer a
atenção, o carinho e a dedicação de toda a equipe de enfermagem e atendentes (muitos deles, meus ex-alunos e ex-alunas
no ensino fundamental e médio) e do meu médico, antes de
tudo, grande amigo Dr. Ilha. Segundo informações que tive, e
que me alegraram, esse bom atendimento dos funcionários do
Hospital São Vicente de Paulo não é novidade, é uma constante
já há muito tempo.

Capão da Canoa terá o seu festival
O I CORUJA DA CANÇÃO, um evento de abrangência regional em todo o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, aceita
concorrentes de todos os gêneros musicais. O festival acontece
nos dias 18,19 e 20 de fevereiro e tem prazo final de inscrições
no dia 22/01/10. Vão ser classificadas dez obras da cidade de
Capão da Canoa e dez dos demais municípios da região. Paralelamente ao festival acontece a Mostra das Premiadas do
Minuano da Canção. São 14 canções, sendo sete em cada uma
das primeiras noites. Nomes conceituados estão confirmados
para a Mostra, além dos espetáculos especiais com Cristiano
Quevedo, Jairo Lambari Fernandes e Alma Gaudéria. A produção e divulgação é de Paulo de Freitas Mendonça.

Alunos com a instrutora do PROERD, a soldado Yuri durante aula inaugural
Eliana Ramos
A parceria entre o 8º Batalhão de Policia
Militar de Osório, Juizado da Infância e da Juventude e Prefeitura Municipal, resultou na
realização de mais um sonho que visa contribuir com uma sociedade saudável, feliz e com
menos problemas sociais.
Com esse objetivo, foi lançado na tarde de
terça-feira (12), no Salão de Festas do 8º BPM o
“Projeto Lazer e Cidadania”. Os parceiros vislumbram bons resultados a partir da educação
às crianças durante o período de férias escolares, unificando conscientização e ensinamentos
com a diversão.
Neste verão, estão sendo contempladas 30
crianças que estudam em escolas públicas, entre nove e 11 anos de idade. As aulas acontecem
na sede do 8º BPM das 14 horas às 18 horas,
com intervalo de meia hora para o lanche, de
segunda a sexta-feira até o dia 26 de fevereiro.
O transporte diário das crianças é feito pela Prefeitura Municipal, uma das parceiras do projeto.
O comandante do 8º BPM, Capitão Marcelo
de Morais Martins, lembrou que o projeto que
envolve os poderes constituídos do município,
Juizado da Infância e da Juventude, Prefeitura
Municipal e Brigada Militar, foi alavancado pelo
capitão Valdecí e o Major Alberche. A
metodologia leva em conta a vulnerabilidade
das crianças nesta época do ano. Com uniforme
- camiseta, bermuda e boné, os voluntários que
estão conosco terão noções de informática, cidadania, regras de trânsito, atividades lúdicas e
recreativas, orientações sobre prevenção de
drogas. “Iremos conscientizar que a droga não
traz benefício algum para a família e a sociedade. Podemos viver sem as drogas e de forma
saudável”, concluiu o comandante.

Segundo a Dra. Conceição, a ideia surgiu a partir do diálogo entre ela e a soldado Yuri durante
viagem para um congresso em Vitória. Ao buscar
alternativa para as crianças nasceu o projeto. “É um
sonho, que a agente almeja há muito tempo. È um
sonho da Yuri. Vocês que estão aqui são privilegiados. Tudo o que aprenderem vai ser bom hoje,
amanhã e sempre. Temos que investir em vocês que
são às crianças de hoje e serão os adultos de amanhã”.
O prefeito Romildo Bolzan Júnior salientou a
grandeza do PROERD. “Esse será mais um projeto
especial e desejo que tenham um ótimo aproveitamento”.
Em sua manifestação o comandante do CRPO
da Operação Golfinho do Litoral Norte, coronel
Péricles Brasil Alvares disse: “Temos a certeza de
que estamos preparando adultos responsáveis.
Estamos todos no mesmo lado, que é em prol do
bem da sociedade. Temos a expectativa no crescimento dessas crianças como pessoas de bem. A BM
sempre será parceira nesse tipo de trabalho e a esperança é ampliar em 2011”.
O tenente Batista concluiu salientando que nesse projeto juntamente com os soldados Yuri,
Adalberto e parceiros irá procurar fazer além do
que faz o PROERD.

ELIANA RAMOS

Rota Açoriana
Está em fase de testes o maior portal da Web já criado no
Litoral Norte. O Portal Rota Açoriana atuará em 25 municípios do litoral do Rio Grande do Sul, divulgando a cultura, o
turismo, o esporte, os eventos e o municípios, criando uma
rota cultural e turística. Divulgar a cultura litorânea, através de pesquisas e trabalhos sobre a dança, o canto , o folclore,
artesanato, gastronomia, Ternos de Reis e juninos, festas do
Divino, cavalhadas, uso e costumes; fomentar a criação de
rotas turísticas pelo interior dos municípios com rotas ecológicas, esportivas, e culturais; criar uma TV Web; criar uma
Rádio Web para divulgar a música litorânea; divulgar a agenda os eventos e promoções dos municípios do litoral; criar um
fórum permanente para o debate sobre a cultura e o turismo
da região; estão entre os principais objetivos do Projeto que
tem Apoio Cultural do Banrisul e Verão Legal do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul.

Rádio Rota Açoriana
A emissora de web-rádio do Portal Rota Açoriana já está
no ar veiculando exclusivamente músicas de todos os intérpretes, músicos, compositores e pesquisadores da cultura de
influência afro-açoriana: Renato Júnior, Lúcio Pereira, Jociel
Lima, Lúcia Helena, Zé Caradípia, Enzo e Rodrigo, Maria Helena Anversa, Marco Araujo, Loma, Beto Bollo, Grupo Status,
Neto Fagundes, Catuípe Júnior, Cléa Gomes e Catuípe, Grupo
Chão de Areia, Grupo Kikumbí, Grupo Cantadores do Litoral,
Paulinho DiCasa e Tribo Maçambiqueira, Victor Hugo, Dado
Yeger, Pirisca Grecco, Serginho Moá, Kako Xavier, Marcelo
Maresia e Daniel Maiba, Adriana Sperandir e Cia A3, entre
outros. www.rotaacoriana.com.br/radio.htm

Galera na Tenda Multiartes

Dra. Conceição, cel Péricles e capitão Morais

Brenda Netto, Gabriel Vasconcelos, Guilherme Ferri, Júlia
Freitas, Laura Cardoso, Luka Andrade, Maria Luiza Conceição, Matheus Agliardi, Pedro Andrade, Pedroca Peretto e Ramon
Pelissoli. São estes os protagonistas do show Galera do Rock da
Rima. Inspirada no filme “Escola de Rock”, a galera de alunos
com idade entre seis e doze anos estará se apresentando na
Tenda Multiartes da Petrobras na beira da praia de Tramandaí
no sábado, dia 23, às 17 horas.

