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30 de abril - Staccatos nº 25/2007
“A Moenda e o Tempo” é um dos clássicos dos festivais brasileiros
Uma coletânea das quarenta e cinco principais músicas dos maiores festivais do país foi lançada em três Cds
pela S A Multimídia Produção Digital sob o título de Clássicos dos Festivais. No CD2, junto com Palavriá
do Grupo Tarumã; 1 , 2 e ... de Dimi Zumquê; Lágrima de Carlos Gomes e Ivânia Catarina; O outro lado
da noite de Zé Beto Correa entre outras está A Moenda e o Tempo de Mário Simas, Chico Saga e Mário
Tressoldi. Nos outros CDs da coletânea também figuram músicas conhecidas aqui no estado (algumas delas
por suas participações na Moenda) Urubu (Mestre do Vôo) de Eudes Fraga; Me joga na parede, me
chama de lagartixa de Zé Alexandre; Anunciação de Fabrício dos Anjos; Assovio de Eudes Fraga; O
Canto dos Arrecifes de Tavinho Limma e Moçambique de Beto Santos.
A trajetória da música
Desde 2002, quando A Moenda e o Tempo foi classificada em terceiro lugar e considerada a Melhor
Música na Opinião do Público e o Melhor Visual de Palco da 16ª Moenda da Canção de Santo Antônio
da Patrulha/RS, vem sendo apresenta como abertura em todas as edições e participando de diversos
festivais em vários estados brasileiros: em 2003, no Viola de todos os Cantos (Minas Gerais e São Paulo)
obteve primeiro lugar em Poços de Caldas/MG, depois de já ter participado, em 2002, do FAMPOP em
Avaré/SP. Em 2004 obteve o quarto lugar no Mega-Festival de Alegre no Espírito Santo. Em 2005,
terceiro Lugar no Festival Nacional de MPB da cidade de Tatuí/SP e segundo lugar no 30º FESTIN Festival de Inverno de Toledo/PR. Sendo considerada também a Música Mais Popular de alguns deles. Em
2006 a justiça foi restabelecida quando A Moenda e o Tempo foi consagrada como a Grande Vencedora
de todos os 20 Anos da Moenda da Canção. Além disso, a música faz parte dos repertórios dos grupos
Cantadores do Litoral e Chão de Areia.
Agora é Puxa-Puxê
Além de A Moenda e o Tempo, o Grupo Chão de Areia de Tramandaí/RS (Flávio Júnior, Mário Tressoldi
e Chico Saga) tem participado nacionalmente com a música Nos Braços do Violeiro obtendo também belas
premiações - a principal delas, segundo Lugar no Festival de Tatuí/SP em 2006. Agora, o grupo leva para
Tatuí a música Puxa-Puxê que foi a Melhor Música na Opinião do Público e Melhor Tema Litoral
Norte da 17ª Tafona da Canção em 2005.
Shows na Transpetro
Em comemoração ao seu dia, o corpo de tabalhadores e a direção da Transpetro estão recebendo o Grupo
Cantadores do Litoral em seus terminais. Dia 2 de maio em Osório no TEDUT (Terminal Almirante Soares
Dutra) e no dia 4 em Rio Grande no TERIG (Terminal Rio Grande). Os integrantes do grupo que estão
participando destas apresentações na Petrobras são DaCostta, Loma, Lúcio Pereira, Mário Tressoldi, Níton
Júnior e Paulo de Campos, mostrando entre outras canções: Um Canto à Terra, Ventre Livre, Festa no Mar,
A Moenda e o Tempo, Vira Virou e Cantador do Litoral. É a Petrobras valorizando e levando cultura, lazer e
alegria aos seus trabalhadores.
Bar do Guego
Nesta sexta, tem Baladas Acústicas com o músico Quibb (de Capão da Canoa) apresentando MPB e
Alternativos; e sábado tem The Bullfrog Blues and Rock, sempre a partir das 22h30min; já no próximo
dia 12, sábado, tem a Banda Tia Ema.
Inscrições
Ainda estão abertas na Rima as inscrições para o Workshop do guitarrista James Liberato que acontece
dia 19 de maio. 36636145, é só ligar.
25 de abril - Staccatos nº 24/2007
Corpo a Alma
Paul Simon recebe homenagem do Congresso dos Estados Unidos e versão de Kleiton & Kledir será
apresentada em vídeo. No próximo dia 23 de maio, o cantor e compositor Paul Simon receberá o prêmio

Gershwin Prize for Popular Song. Durante o evento será apresentado um vídeo com os principais
intérpretes do compositor em todo mundo, do qual fará parte o recente DVD “Ao vivo” de Kleiton & Kledir,
onde os irmãos aparecem cantando Corpo a Alma (a versão que fizeram para Bridge Over Troubled Waters
e que virou sucesso no Brasil). O Gershwin Prize é um prêmio anual instituído pela U.S. Library of
Congress, em reconhecimento à profunda e positiva contribuição da música popular para a cultura mundial.
A gravação do evento será transmitida em rede nacional nos Estados Unidos, dia 27 de junho, pela PBS.
Programação do Bar do Largo
Na sexta-feira 27/04, show James Acústico; sábado Rô e Alice; domingo Fabinho Camargo com o
melhor do Reggae e MPB; e na segunda-feira (véspera de feriado), um supershow acústico de Serginho Sá
e Baiano na percussão.
Quinta
Aloisio Adib e Manga (Dupla Face) estarão tocando novamente na Pizzaria Casarão, na quinta-feira, dia
26.
O recado do Adib
Está muito legal e proveitoso sair na noite de Osório. Mais ainda por saber que partir das quartas-feiras já
rola som nos bares onde se apresentam vários segmentos musicais. Nessas noites de "verão", o Largo dos
Estudantes reúne um público (de 15 a 70 anos) que vai assistir as apresentações de músicos locais no
Baguta Bistrô e Bar do Largo. Deve-se louvar o espírito empreendedor dos proprietários que buscam
consumidores com atrações a "custo zero". No centro também destaca-se o Bar do Guego que sempre
funcionou como uma vitrine musical e cultural. Quanto aos músicos, há uma variedade enorme onde, dia
após dia, mais valores mostram o seu trabalho. Noite dessas, presenciei uma dupla muito interessante e
com repertório muitíssimo apropriado para bar: Loir Santos e Mari Ramos que aliam bom gosto e excelente
performance. O Loir é um velho conhecido dos Osorienses pois foi o "batera" do excelente grupo OS JATOS
nos anos finais da década de 60. Quanto a Mari, para mim então desconhecida, mostrou seu potencial ao
cativar a todos os presentes com uma bela interpretação. Muitos aplausos foram colhidos. Somos sabedores
de que muitos outros músicos podem ( e devem) se apresentar para que, nós de Osório, confirmemos a
característica de polo musical regional. Agradeço a ti igualmente pela presteza na divulgação de tais
apresentações músico/culturais. Um abraço, Aloisio Adib.
PC
Compositor de Mágica da Música em parceria com Mário Tressoldi - música
registrada no CD do Festival de Boa Esperança / Minas Gerais em 2004 - o poeta e
percussionista PC (Paulo César Oliveira) está atuando como Monitor Voluntário de
Percussão no Programa AABB-Comunidade. O PC com toda a sua vibração e
espontânea disponibilidade de sempre está me ajudando a formar o grupo Fruk
Bate-Latas.
Workshop imperdível
Dia 19 de maio, sábado, tem Workshop do guitarrista James Liberato, músico e compositor. Harmonia
e Improvisação, aplicável a todos os instrumentos. Serão abordados assuntos como: Formação de acordes,
campos harmônicos de escalas maiores, menores natural, harmônica e melódica, função dos acordes,
acordes secundários, empréstimo modal, aplicação de escalas em solos, arpejos, técnicas de guitarra e
violão, etc. James também responderá perguntas diversas sobre, equipamentos, instrumentos, carreira,
mercado de trabalho etc. É um workshop bem interessante para qualquer músico. Duração aproximada de
duas horas. Primeiro professor da Rima (em Porto Alegre), James Liberato, um dos melhores e mais
conceituados guitarristas do Rio Grande de Sul, estará em Osório para junto conosco comemorar os 18 anos
de atividades da Academia aqui na cidade. A programação também faz parte da comemoração do
Sesquicentenário de Osório. Inscrições abertas até dia 05 de maio na RIMA – 30483030 ou
36636145.
18 de abril - Staccatos nº 23/2007
Sarau Cinearte Petrobras
Muita atividade cultural na terça-feira, quando a Petrobras trouxe a Osório teatro (grupo mineiro) e cinema
através do Projeto Petrobras Cultural. Depois, o grupo Jovens Coroas apresentou-se e encantou os
“mais saudosistas” com suas serestas. Mais uma vez ficou patente a frustrante falta de locais e espaços
adequados para a realização de grandes espetáculos culturais em Osório. A promoção foi da Secretaria de
Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Esportes cuja equipe se esmera e se desdobra para que tudo saia
bem, apesar das péssimas condições de infraestrutura física para o fazer cultural que o município tem a
oferecer.

Agenda dos Bares
No Baguta Bistrô – quinta, Mari e Loir (MPB); sexta, Hermes Tiarajú (violão e voz); sábado,
Dinossauros do Rock. No Bar do Largo - amanhã, a partir das 18 horas, Um Encontro com o
Tecladista Rafael Piamolini e depois Fabinho Camargo; sexta, Léo Fozzy; sábado, Banda Revelia e
domingo Paulinho DiCasa.
Músicos
Amanhã, músicos e amigos estarão batendo um papo com Rafael Piamolini no Bar do Largo, depois vai
rolar muito som com as canjas comandadas e embaladas pelo reggae de Fabinho Camargo. Tecladista,
iniciado na Rima, Piamolini retorna já no próximo sábado para Londres, onde fica por mais dois anos
atuando junto a sua banda que além do sucesso em toda a Inglaterra, tem várias músicas como trilhas
sonoras de um filme americano que está em cartaz em toda a Europa e Austrália.

Banda Revelia
No dia 21, sábado, a partir
das 23h a Banda Revelia
(sem suas guitarras
elétricas) fará um show
acústico no Bar do Largo.

Formada por Isaac Colombo,
vocal e violão; César
Walker, violão base e solo;
Renato Guecha, baixo e voz;
e Felipe Xicão, bateria e voz,
a banda mostrará seu bom
repertório adequado ao
gostoso ambiente do Bar.

Plauto Cruz
Nosso grande amigo e mestre flautista Plauto Cruz esteve hospitalizado. A atuação da equipe do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, unida às orações e aos pensamentos dos amigos e fãs, possibilitou evitar a
cirurgia que, além de naturalmente perigosa a uma pessoa de idade avançada, traria, dado ao quadro de
infecção, risco de vida. Já em casa, sob os cuidados de sua filha que é enfermeira, Plauto promete compor
uma valsa, enquanto se restabelece! As informações atualizadas diariamente estão sendo fornecidas pelo
músico, amigo e parceiro Marco Araújo.
16 de abril - Staccatos nº 22/2007
Confirma-se em nota oficial o que já havíamos divulgado no dia 14 p.p. na nossa página de
eventos dedicada à 35ª Califórnia e no dia 15 em Staccatos.
NOTA OFICIAL
Califórnia foi transferida para dezembro
A 35ª. Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, a Associação dos Amigos da Califórnia
da Canção Nativa do Rio Grande do Sul e o Conselho da Califórnia, com apoio do Poder Executivo
Municipal, decidiram que a segunda etapa da 35ª. Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do
Sul, será realizada no mês de dezembro de 2007, e não mais no mês de maio deste ano conforme
previsto, tendo em vista priorizar o cumprimento de obrigações já assumidas pelo evento e,
também, a época do ano não favorável para montagem da Cidade de Lona, tendo por local o
Parque Agrícola e Pastoril. Desta forma, certos da compreensão da comunidade uruguaianense e
rio-grandense, músicos, compositores, intérpretes e meios de comunicação, acreditam que
haverá as condições necessárias para efetivar, com êxito, o festival, na segunda semana de
dezembro, mantendo-o na sua grandeza e na época tradicional.
Uruguaiana, 16 de abril de 2007
Júlio Machado do Silva Filho – Presidente da 35ª. Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do
Sul; Mauro Dante Aymone Lopes, presidente da Associação dos Amigos da Califórnia; Lourival de
Araújo Gonçalves, presidente do Conselho da Califórnia; e José Francisco Sanchotene Felice,
prefeito municipal de Uruguaiana.
15 de abril - Staccatos nº 21/2007
Califórnia é adiada novamente e agora fica sem definição de data
Em 13 de Abril, numa reunião da Presidência da Califórnia, Conselho Consultivo e Prefeitura Municipal ficou
definida a trasferência da 35ª Califórnia da Canção Nativa. A data ainda a ser marcada fica
provavelmente para o mês de dezembro de 2007. Esta notícia foi veiculada por Jaime Ribeiro no sábado, 14
de abril de 2007.

Moenda terá livro
Cao Guimarães está escrevendo um livro sobre os vinte anos da Moenda. Segundo o autor, a Moenda é uma
construção coletiva, feita da poesia que surge da reunião de inúmeros poetas, músicos e cantores, público e
organizadores, técnicos e comunicadores: "Foram mais de quatrocentas e cinqüenta músicas concorrentes,
fora os shows, foram milhares de artistas no palco. Quero dividir a honra de escrever sobre a Moenda e
estou enviando algumas perguntas, uma entrevista. Para colaborar e participar desse registro histórico,
envie as respostas para caoguimaraes@terra.com.br o mais breve possível, pois o livro será lançado
ainda antes da próxima Moenda. Eis as perguntas: Como foi a sua primeira vez na Moenda? Fale sobre
Santo Antônio da Patrulha e sobre o público do festival. Fale sobre a importância da Moenda no cenário
musical da atualidade. Fale sobre as músicas, aquelas que mais gosta e as polêmicas do festival. Dê o seu
depoimento pessoal sobre momentos marcantes na sua carreira ou na sua vida acontecidos em função da
Moenda. Lembre causos e contos acontecidos ou imaginados, engraçados ou emocionantes. Não é
necessário responder a todas as perguntas, se quiser faça um depoimento único, um parágrafo que seja
sobre a Moenda."
11 de abril - Staccatos nº 20/2007
Com música ao vivo é sempre melhor!
Prestigie os bares e restaurantes que mantém música ao vivo! É tudo muito mais prazeroso, alegre e
bonito!
Bar do Largo
A programação do Bar do Largo tem para esta semana as apresentações de
Aloísio Adib e Manga - a Dupla Face na sexta-feira; Duda Costa no sábado
e Fabinho Camargo no domingo.
Baguta Bistrô
Todas as quartas-feiras têm Paulinho DiCasa; nesta quinta, Mari Ramos e
Loir Santos repetem a apresentação da semana passada; e sexta, tem Paulo
André e Felipe Chicão.
Banda Cia Friends
O tecladista Rafael Piamolini será homenageado e estará participando de um
show com a Banda Cia Friends amanhã, 13 de abril, no Joe's Pub Rock em
Imbé.

Rima e Bar do Largo promovem Um Encontro com Piamolini
No dia 19 de abril às 18 horas, no Bar do Largo, será a oportunidade para conversar
e interagir com o tecladista Rafael Piamolini, músico iniciado pela Academia de
Música Rima-Aperfeiçoamento que hoje reside e atua em Londres Inglaterra.
Todos os músicos do Litoral Norte e público em geral que admira a arte musical estão
convidados para Um Encontro com Rafael Piamolini quando - num bate-papo
descontraído - ele estará mostrando alguns vídeos de sua banda Inglesa Men From
Mars e contando um pouco da sua trajetória musical na Europa. Esse encontro já faz
parte das comemorações dos 18 anos da Rima em Osório que terá continuidade em
uma semana inteira de atividades culturais no mês de maio. Depois, a canja vai
rolar... Afinal é uma reunião de músicos pela música.

Minuano de Santa Maria
A cantora Oristela Alves, da Comissão Organizadora do 6º Minuano da Canção informa que as inscrições
estão abertas até dia 18 de abril e podem ser enviadas através do Correio para: Secretaria de Cultura - Rua
Appel, 900 - cep 97015-030 - Santa Maria/RS. O 6º Minuano acontecerá de 17 a 20 de maio e no PréMinuano (dia 16) tem show do Papas da Língua.
Musicoterapia
Estive em Pelotas e - enquanto assávamos algumas tainhas - tive boas dicas sobre musicoterapia com o
meu primo Haroldo Campos, Bacharel em Canto e Pós-Graduado em Musicoterapia. “(...) O tratamento
musical tem um grande campo de atuação por isso, o musicoterapeuta Haroldo Campos, junto com os
terapeutas Sérgio Piñeiro e Ivanov Basso, organizaram o Núcleo Pelotense de Musicoterapia, na rua
Senador Mendonça, 308, telefones 3025-4038, 3025-3428 ou 9981-6102, em Pelotas/RS (...)” Este é um
pequeno trecho da matéria publicada no Diário Popular do dia 10 de abril. Clique aqui e leia Música Para
Curar na coluna Viva Bem, é muito interessante.
05 de abril - Staccatos nº 19/2007

Marco Araujo
Dia 06 de abril - sexta-feira, o cantor e compositor Marco Araujo estará se apresentando no palco da
Gastronomia da Festa do Mar em Rio Grande. O show está marcado para as 20h e será uma ótima para o
público riograndino encontrar seu mais significativo representante artístico. Estarei lá pra prestigiar o meu
amigo.
Leandro Maineri
Agenda deste fim de semana: hoje em Porto Alegre, no Clandestino (Joao Alfredo, 496); amanhã no La
bodeguita (na Lima e Silva); e sábado no Villa Rústica (rua Fabricio Pillar).
Catuipe e Banda
Sábado dia 7, às 20h30min na frente do Bar Onda em Capão da Canoa. Hoje, em Pelotas no Luna;
amanhã em Novo Hamburgo no Alternativo Bar e sábado, dia 7 em Imbé no Scooba. Novo site
www.catuipe.com
Banda Cia Friends
O tecladista Rafael Piamolini será homenageado e participará de um show com a Banda Cia Friends no
Joe's Pub Rock no dia 13 de abril. Nesse, eu também vou!
04 de abril - Staccatos nº 18/2007
Ao vivo nos bares
Nesta quinta tem música ao vivo com Mari e Loir Santos no Baguta Bistrô e Leo Fozzy no Bar do Largo.
Zilah Machado
Além de incluir alguns temas clássicos da MPB de autoria de Tom Jobim, Cartola,
Túlio Piva, Lupicínio Rodrigues e Gelson Oliveira, a cantora Zilah Machado estará
interpretando músicas do seu primeiro CD Passageira da Nave dos Sonhos no
Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835 – PA), dia 10 de Abril, às 20 horas,
dentro do Projeto Balaio de Caranguejo que tem concepção e produção da cantora
Sil. Zilah Machado comemora 78 anos de idade no dia 12. A festa será do jeito que
ela mais gosta: no palco cantando e contando histórias de sua vida. Nascida na
Ilhota, bairro de Lupícinio Rodrigues, que ensinou muitas músicas para menina que,
segundo ele, seria uma grande cantora, porque desde menininha já chorava afinada.
Zilah cantaria várias músicas de seu célebre vizinho-padrinho, em shows e à frente
da Orquestra comandada pelo maestro Délcio Vieira. Depois, de mais de uma década
cantando em restaurantes e bares de Porto Alegre, Zilah vai para o Rio de Janeiro e
lá grava seu primeiro disco, Já se dança samba como antigamente, com arranjos
e regência de Nelsinho e João Donato. Esse disco, segundo Zilah, é a realização “de
um ideal conseguido, verdadeiramente, com luta”.

Zilah Machado

Mega Show no Joe's PUB Rock
A Banda TNT - Charles Master, Tchê Gomes e Fábio Ly em show comemorativo aos 20 anos da TNT, no dia
07 de abril, sábado, feriado de páscoa, a partir das 23h30min no Joe's PUB Rock - O Templo do Rock - na
rua São Borja, 710, em Imbé.
Rafael Piamolini
Para passar vinte dias com a família e os
amigos, chegou ao Brasil o tecladista Rafael
Piamolini que faz parte de uma banda inglesa
junto com Mark Nelson na guitarra e a
cantora Jackie Romeu nos vocais e ainda Alex
na bateria e Josh no baixo, banda essa que tem
três músicas na trilha do filme americano
World Without Waves e que tem feito shows
por toda a Inglaterra. Muitos amigos de
Rafael estiveram em sua casa em Tramandaí
na recepção oferecida por seus pais no dia de
sua chegada. Foi muito bom revê-lo.
(Re)encontro
Antes
de
voltar
para
Londres,
onde
permanecerá por mais dois anos, o músico e
tecladista Rafael Piamolini se reunirá com

seus ex-colegas e amigos da Rima e também
com ex-alunos e professores e alunos atuais,
pra um bate-papo sobre as suas experiências
musicais e atuações na Europa. Será um
encontro memorável.
Fotos: Galileu Oldenburg

Muita música boa
Além de assistir vários vídeos de shows de Rafael Piamolini em Londres e outras
cidades inglesas e européias, também vi e ouvi – ao vivo - Tiago Goulart e
Marcelo Aztiazara - que fazem parte da banda Os Táxons e que seguidamente
apresentam-se no Joe's PUB Rock e aqui no Bar do Guego - tocando e cantando
músicas dos Beatles, com muita competência.

Sesquicentenário
Em comemoração aos 150 anos da cidade, dia 17 de abril, no Largo dos Estudantes, estão previstas
várias atividades artísticas e culturais durante a tarde e a noite. O Sarau Petrobrás terá entre outras
atrações muitos shows com músicos locais. A Transpetro/Petrobrás está integrada em parceria com a
Prefeitura Municipal nas programações do Sesquicentenário de Osório.
Sucesso
O Rodeio de Osório teve pleno êxito. Com uma enorme afluência de público. Os grupos que animaram os
grandes bailes na área de alimentação, coroaram o sucesso do evento.
Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
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Professor Molina
Osório Terra dos Bons Ventos

CONDUTA

VERDADE

Pensemos. Existem pessoas que
se dizem inteligentes na teoria, mas
quando partem para a prática
demonstram seu mau caráter, sua
índole agressiva, sua burrice e tantas
outras qualidades negativas. Em geral,
quem assim age, no fundo, tem desvio
de conduta, inclusive no que se refere
a preferência sexual. Muitas dessas
pessoas são que nem gato que dá um
tapa e esconde as unhas, tentando
provar que o arranhão é de outra ordem.
O pior é que depois do arranhão
procuram se esfregar na vítima, como
os gatos fazem, mas se esquecem que
os bichanos são irracionais, enquanto
eles, embora com duas caras, são
racionais e, portanto, estão sujeitos a
interpelações administrativas ou
judiciais, se for o caso. A solução para
que não proliferem as mazelas é ignorar
o falante ou o escrevente e na primeira
oportunidade evidenciar que não era
bem assim ou provar que era apenas
mais um desvio de conduta.

Outros tentam ganhar no grito,
normalmente por falta de um suporte
fático, ou seja, a verdade.

GATINHO
Tem aqueles que rugem feito um
leão ao longe, mas perto daquele para
onde os petardos foram jogados, miam
que nem gatinho.

FEMININO
Existem aqueles que partem para
briga verbal ou corporal, para
encobrirem seu lado feminino.

ENCHAPELADO
Grande parte dos leitores sabe
quem são os leões e utilizando um
termo que lê recentemente afirmo: se
o
chapéu
serviu,
sinta-se
“enchapelado”.

HOMENAGEM
Hoje homenageio o povo que soube
prestigiar o 27º Rodeio Crioulo
Internacional de Osório.

Profissionalismo
e Bom Gosto
Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438
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Além de incluir alguns temas clássicos da MPB
de autoria de Tom Jobim, Cartola, Túlio Piva, Lupicínio
Rodrigues e Gelson Oliveira, a cantora Zilah
Machado estará interpretando músicas do seu
primeiro CD Passageira da Nave dos Sonhos no
Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835 – PA),
dia 10 de Abril, às 20 horas, dentro do Projeto Balaio
de Caranguejo que tem concepção e produção da
cantora Sil.

Mega Show no Joe’s PUB Rock
A Banda TNT - Charles Master, Tchê Gomes e Fábio Ly em show
comemorativo aos 20 anos da TNT, no dia 07 de abril, sábado, feriado de
páscoa, a partir das 23h30min no Joe’s PUB Rock - O Templo do Rock - na rua
São Borja, 710, em Imbé.

Para passar vinte dias com a
família e os amigos, chegou ao
Brasil o tecladista Rafael
Piamolini que faz parte de uma
banda inglesa junto com Mark
Nelson na guitarra e a cantora
Jackie Romeu nos vocais e
ainda Alex na bateria e Josh no
baixo, banda essa que tem três
músicas na trilha do filme
americano World Without
Waves e que tem feito shows por toda a Inglaterra. Muitos amigos de Rafael
estiveram em sua casa em Tramandaí na recepção oferecida por seus pais no
dia de sua chegada. Foi muito bom revê-lo.

(Re)encontro
Antes de voltar para Londres, onde
permanecerá por mais dois anos, o
músico e tecladista Rafael Piamolini se
reunirá com seus ex-colegas e amigos
da Rima e também com ex-alunos e
professores e alunos atuais, pra um
bate-papo sobre as suas experiências
musicais e atuações na Europa. Será
um encontro memorável.

Muita música boa
Além de assistir a vários vídeos de
shows de Rafael Piamolini em Londres
e outras cidades inglesas e européias,
também vi e ouvi – ao vivo - Tiago Goulart
e Marcelo Aztiazara - que fazem parte
da banda Os Táxons e que
seguidamente apresentam-se no Joe’s
PUB Rock e aqui no Bar do Guego tocando e cantando músicas dos
Beatles, com muita competência.

Em comemoração aos 150 anos da cidade, dia 17 de abril, no Largo dos
Estudantes, estão previstas várias atividades artísticas e culturais durante a
tarde e a noite. O Sarau Petrobrás terá entre outras atrações muitos shows
com músicos locais. A Transpetro/Petrobrás está integrada em parceria com a
Prefeitura Municipal nas programações do Sesquicentenário de Osório.

MC EDITORA JORNALISTICA

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

Zilah Machado

Sesquicentenário
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Ao vivo nos bares
Nesta quinta tem música ao vivo com Mari e Loir Santos no Baguta Bistrô
e Leo Pozzi no Bar do Largo.

Rafael Piamolini

Um forte abraço
e até a próxima...

CARDOSO
C a b e l e i re i ro

PAULO DE CAMPOS

Sucesso
ADJORI

O Rodeio de Osório teve pleno êxito. Com uma enorme afluência de público.
Os grupos que animaram os grandes bailes na área de alimentação, coroaram
o sucesso do evento.
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Com música ao vivo é sempre melhor!

PASSADO

RECENTE

Pensemos. Ouvi na semana
passada, na fila de um banco, que a
Prefeitura Municipal de Osório tem
deixado a desejar no atendimento ao
público, nos balcões e nos
telefonemas. Quanto aos telefones sou
testemunha que o sistema entrou em
pane e que o defeito foi corrigido em
dois ou três dias. Quanto ao
atendimento ao público nos balcões,
depois de certa “conversa”, a situação
negativa, no meu entender, foi corrigida.
Por favor, não acreditem em mim,
façam um teste e com testemunha
procurem o próprio prefeito, se assim
entenderem, pois estarão prestando
um grande serviço à administração de
Romildo Bolzan Júnior, do PDT. Como
acredito na competência e na
qualificação dos funcionários e
servidores municipais, daqui para
frente, fatos com os descritos serão
apenas más lembranças, apesar de
que muitos continuarão tentando
tumultuar a atual administração, talvez
para encobrir situações vividas no
passado.

Muitas mudanças ocorreram e outras
podem acontecer após uma reunião
recente.

REVELOU
Tudo foi apresentado na referida
reunião, ocorrida no boliche, e o problema
se revelou.

ADMINISTRATIVA
Em seguida foi colocada uma nova
perspectiva
para
uma
ação
administrativa.

TÍTULOS
A crônica poderia ser apenas a leitura
de anteriores títulos.

HOMENAGEM
A situação, em princípio, está
solucionada, agora vem a atuação
política. É assim que deve ser, senão não
haverá homenagem.

Um abraço e até outra oportunidade...
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Baguta Bistrô
Todas as quartas-feiras têm Paulinho Di Casa; hoje - quinta, Mari Ramos
e Loir Santos repetem a apresentação da semana passada; e amanhã sexta, tem Paulo André e Felipe Chicão.

Banda Cia Friends
O tecladista Rafael Piamolini será homenageado e estará participando
de um show com a Banda Cia Friends amanhã, 13 de abril, no Joe’s Pub
Rock em Imbé.

Rima e Bar do Largo promovem
Um Encontro com Piamolini

CARDOSO

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

A programação do Bar do Largo tem
para esta semana as apresentações de
Aloísio Adib e Manga, a Dupla Face
na sexta-feira; Duda Costa no sábado
e Fabinho Camargo no domingo.

COERÊNCIA

www. jornalrevisao.com.br

Profissionalismo
e Bom Gosto

Bar do Largo

Foi preciso falar a verdade bem como
apresentar soluções, para manter a
coerência.

Mais Miscelânea no Revisão Virtual:

C a b e l e i re i ro

Prestigie os bares e restaurantes que mantém música ao vivo! É tudo
muito mais prazeroso, alegre e bonito!

MC EDITORA JORNALISTICA

No dia 19 de abril às 18 horas, no Bar do Largo,
será a oportunidade para conversar e interagir com o
tecladista Rafael Piamolini, músico iniciado pela
Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento que hoje
reside e atua em Londres / Inglaterra. Todos os músicos
do Litoral Norte e público em geral que admira a arte
musical estão convidados para Um Encontro com Rafael Piamolini quando
- num bate-papo descontraído - ele estará mostrando alguns vídeos de sua
banda Inglesa Men From Mars e contando um pouco da sua trajetória musical
na Europa. Esse encontro já faz parte das comemorações dos 18 anos da
Rima em Osório que terá continuidade em uma semana inteira de atividades
culturais no mês de maio. Depois, a canja vai rolar... Afinal é uma reunião de
músicos pela música.

Aulas de violino
A Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento oferece, a partir do mês
de maio, Cursos de Violino com o músico e professor Alexandre Starosta.
Bacharel em Música, com Habilitação em Violino, Alexandre atua como
primeiro violinista da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro. Depois
de já ter participado das gravações de discos de Totonho Vilerroy e Geraldo
Flach, entre outros, Alexandre Starosta, ministrou e ministra aulas de violino
na Secretaria de Cultura de Cachoeirinha, na Escola Beethoven em Porto
Alegre, também leciona para alunos particulares, e como professor da Escola
Arte Maior de Porto Alegre. Apresenta-se como violinista executando música
popular e jazz juntamente com o violonista Davi Moreira no Restaurante Flor
de Maçã, na avenida Independência, e Café Feito à Mão, na rua João Telles.
Ambos em Porto Alegre. Mais informações e inscrições na RIMA ou pelos
telefones 3048 3030 e 3663 6145.

Minuano de Santa Maria
ASSINATURAS:
ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

A cantora Oristela Alves, da Comissão Organizadora do 6º Minuano da
Canção informa que as inscrições estão abertas até dia 18 de abril e podem
ser enviadas através do Correio para: Secretaria de Cultura - Rua Appel, 900
- cep 97015-030 - Santa Maria/RS. O 6º Minuano acontecerá de 17 a 20 de
maio e no Pré-Minuano (dia 16) tem show do Papas da Língua.
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REFLEXÃO
Pensemos. Algumas pessoas,
usando todos os meios possíveis,
continuam chorando o “leite derramado”
e inconformados com os fatos positivos
ficam bisbilhotando tudo no sentido de
satisfazerem o seu íntimo que quer:
quanto pior, melhor. As “festinhas” nada
mais são do que grandes realizações
como o Rodeio Crioulo Internacional de
Osório, o melhor e maior dos últimos
anos, as festividades dos 150 anos de
emancipação política de Osório, as 80 e
tantas ruas sem calçamento que
receberam (ao) asfalto ou bloquetos, o
asfaltamento da subida do Morro da
Borússia até as antenas (Estrada
Romildo Bolzan), a inauguração do
Parque Eólico, a recuperação da Lagoa
do Marcelino, esgoto em toda a cidade,
a construção do Posto Central de Saúde,
a reabertura de escolas fechadas em
outras administrações, reformas e
pinturas em todas as escolas,
construção de novas escolas, turnos
integrais em escolas, mirante no Morro
da Borússia e muitas outras obras de
menor vulto e acima de tudo a elevação
da auto estima dos osorienses. Falta
muito para fazer e quanto estar com os
cofres abarrotados de dinheiro, como
sistematicamente tenho ouvido, será

PAULO DE CAMPOS

uma falha? Está na hora de reconhecer
a competência e fazer uma grande
reflexão.

CAMPEIRA
Dizem os maldosos que o Rodeio não
tem atrativos para a juventude, com a
apresentação de shows nacionais. A
grande verdade é que a juventude se
divertiu como nunca com as atrações do
Rio Grande do Sul e local. Outra forma
seria jogar fora dinheiro e desvirtuar a
nossa festa campeira.

GRATUÍTO
Outros dizem que o ingresso dos
veículos é muito caro. Em passado
recente o custo era menor, mas cada
pessoa pagava em separado. Agora o
ingresso de pessoas é gratuito.

POVO
Os pontos comerciais e as barracas
devem ter valor menor para baixar os
custos, com intuito de beneficiar o povo.

BANDEIRA
É estranho que alguém esteja
preocupado com os gastos no Rodeio e
com o mastro da bandeira.

Um abraço e até outra oportunidade...

Sarau Cinearte Petrobras
Muita atividade cultural na terça-feira, quando a Petrobrás trouxe a Osório
teatro (grupo mineiro) e cinema através do Projeto Petrobrás Cultural. Depois,
o grupo Jovens Coroas apresentou-se e encantou os “mais saudosistas” com
suas serestas. Mais uma vez ficou patente a frustrante falta de locais e espaços
adequados para a realização de grandes espetáculos culturais em Osório. A
promoção foi da Secretaria de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Esportes cuja
equipe se esmera e se desdobra para que tudo saia bem, apesar das péssimas
condições de infraestrutura física para o fazer cultural que o município tem a
oferecer.

Agenda dos Bares
No Baguta Bistrô – quinta,
Mari e Loir (MPB); sexta
Hermes Tiarajú (violão e voz);
sábado, Dinossauros do Rock.
No Bar do Largo - Hoje, a partir
das 18 horas, Um Encontro com
o Tecladista Rafael Piamolini
e depois Fabinho Camargo;
amanhã, Léo Fozzy; sábado,
Banda Revelia e domingo
Paulinho DiCasa.

Músicos
Hoje, músicos e amigos estarão batendo um papo com Rafael Piamolini no
Bar do Largo, depois vai rolar muito som com as canjas comandadas e embaladas
pelo reggae de Fabinho Camargo. Tecladista, iniciado na Rima, Piamolini
retorna já no próximo sábado para Londres, onde fica por mais dois anos atuando
junto a sua banda que além do sucesso em toda a Inglaterra, tem várias músicas
como trilhas sonoras de um filme americano que está em cartaz em toda a Europa
e Austrália.

Banda Revelia
No dia 21, sábado, a partir
das 23h a Banda Revelia (sem
suas guitarras elétricas) fará um
show acústico no Bar do
Largo. Formada por Isaac
Colombo, vocal e violão; César
Walker, violão base e solo;
Renato Guecha, baixo e voz;
e Felipe Xicão, bateria e voz,
mostrarão seu bom repertório
adequado ao gostoso ambiente
do Bar.

Mais Miscelânea no Revisão Virtual: www. jornalrevisao.com.br
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Califórnia é adiada novamente
e agora fica sem definição de data
Em 13 de Abril, numa reunião da Presidência da Califórnia, Conselho Consultivo
e Prefeitura Municipal ficou definida a transferência da 35ª Califórnia da Canção
Nativa para data ainda a ser marcada provavelmente no mês de dezembro de
2007.

Moenda terá livro
Cao Guimarães está escrevendo um livro sobre os vinte anos da Moenda.
Segundo o autor, a Moenda é uma construção coletiva, feita da poesia que surge
da reunião de inúmeros poetas, músicos e cantores, público e organizadores,
técnicos e comunicadores: Por isso ele convida a todos para que participem: “Se
quiser faça um depoimento único, um parágrafo que seja sobre a Moenda. Para
participar com esse registro histórico, envie sua colaboração para
caoguimaraes@terra.com.br o mais breve possível, pois o livro será lançado
ainda antes da próxima Moenda perguntas.”
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Plauto Cruz

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

ADJORI

Nosso grande amigo e mestre flautista Plauto Cruz esteve hospitalizado. A
atuação da equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, unida às orações e
aos pensamentos dos amigos e fãs, possibilitou evitar a cirurgia que, além de
naturalmente perigosa a uma pessoa de idade avançada, traria, dado ao quadro
de infecção, risco de vida. Já em casa, sob os cuidados de sua filha, que é
enfermeira, Plauto promete compor uma valsa, enquanto se restabelece! As
informações atualizadas diariamente estão sendo fornecidas pelo músico, amigo
e parceiro Marco Araújo.
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CHAPÉU
Pensemos. Face às últimas
colunas, tenho sido interpelado por
pessoas conhecidas ou não
querendo saber o que eu pretendia
e a quem eram dirigidas as crônicas.
Em relação a qual a minha
pretensão, tenho respondido que
cabe aos leitores fazerem reflexões;
e quanto a quem dirijo os assuntos
tratados, tenho dito o que constou
em uma crônica: se alguém entende
que é para ele, sinta-se enchapelado.
Em verdade tudo é fruto de
observações e escutas e os autores
são reais e muitos sabem a quem me
refiro, mas por questão ética não
confirmo e nem desminto, porque são
muitos os envolvidos e merecem
credibilidade no que comentam,
embora tenho confirmado muitos
boatos. Há poucos dias fui agredido
verbalmente,
em
dias
não
semelhantes, por duas pessoas
diferentes, e, plasmem leitores,
ambos falando dos mesmos
assuntos, nos quais se diziam
autores. Pode? Este fato confirma a
veracidade dos assuntos tratados,
mas se da ameaça verbal partirem
para agressão física (que medo), não
terei dúvida em levá-los aos tribunais.

Podem ficar sossegados, pois me
reservo o direito de não divulgar,
neste espaço, os nomes dos que
colocaram o chapéu.

PASSADO?
Uma parcela considerável me
pergunta qual a razão de não apontar
fatos negativos da administração
municipal, como sistematicamente fazia
no passado?

PRAZO
A resposta é óbvia: a atual
administração é aberta: por isso conheço
o trabalho realizado. Os problemas são
resolvidos, como não ocorria, a curto ou
médio prazo.

A administração faz e não promete.
A maioria absoluta do povo confia e sabe
a atuação concreta, marca registrada de
Romildo e Kalu, ambos do PDT.

MUDANÇAS
Também é verdade que alguns CCs
não estão mais correspondendo. Entendo
necessário algumas mudanças.
Um forte abraço e até a próxima...
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Programação do Bar do Largo
Na sexta-feira 27/04, show James Acústico; sábado Rô e Alice; domingo Fabinho
Camargo com o melhor do Reggae e MPB; e na segunda-feira (véspera de feriado),
um supershow acústico de Serginho Sá e Baiano na percussão.

Hoje
Aloisio Adib e Manga (Dupla Face) estão hoje tocando novamente na Pizzaria
Casarão.

Está muito legal e proveitoso sair na noite de Osório. Mais ainda por saber que
partir das quartas-feiras já rola som nos bares onde se apresentam vários segmentos
musicais. Nessas noites de “verão”, o Largo dos Estudantes reúne um público (de 15
a 70 anos) que vai assistir as apresentações de músicos locais no Baguta Bistrô e
Bar do Largo. Deve-se louvar o espírito empreendedor dos proprietários que buscam
consumidores com atrações a “custo zero”. No centro também destaca-se o Bar do
Guego que sempre funcionou como uma vitrine musical e cultural. Quanto aos músicos,
há uma variedade enorme onde, dia após dia, mais valores mostram o seu trabalho.
Noite dessas, presenciei uma dupla muito interessante e com repertório muitíssimo
apropriado para bar: Loir Santos e Mari Ramos que aliam bom gosto e excelente
performance. O Loir é um velho conhecido dos Osorienses pois foi o “batera” do
excelente grupo OS JATOS nos anos finais da década de 60. Quanto a Mari, para mim
então desconhecida, mostrou seu potencial ao cativar a todos os presentes com uma
bela interpretação. Muitos aplausos foram colhidos. Somos sabedores de que muitos
outros músicos podem (e devem) se apresentar para que, nós de Osório, confirmemos
a característica de polo musical regional. Agradeço a ti igualmente pela presteza na
divulgação de tais apresentações músico/culturais. Um abraço, Aloisio Adib.
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Paul Simon recebe homenagem do Congresso dos Estados Unidos e versão de
Kleiton & Kledir será apresentada em vídeo. No próximo dia 23 de maio, o cantor e
compositor Paul Simon receberá o prêmio Gershwin Prize for Popular Song. Durante
o evento será apresentado um vídeo com os principais intérpretes do compositor em
todo mundo, do qual fará parte o recente DVD “Ao vivo” de Kleiton & Kledir, onde os
irmãos aparecem cantando Corpo a Alma (a versão que fizeram para Bridge Over
Troubled Waters e que virou sucesso no Brasil). O Gershwin Prize é um prêmio anual
instituído pela U.S. Library of Congress, em reconhecimento à profunda e positiva
contribuição da música popular para a cultura mundial. A gravação do evento será
transmitida em rede nacional nos Estados Unidos, dia 27 de junho, pela PBS.
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Compositor de Mágica da Música em
parceria com Mário Tressoldi - música
registrada no CD do Festival de Boa
Esperança / Minas Gerais em 2004 - o poeta
e percussionista PC (Paulo César Oliveira)
está atuando como Monitor Voluntário de
Percussão no Programa AABB-Comunidade.
O PC com toda a sua vibração e espontânea
disponibilidade de sempre está me ajudando
a formar o grupo Fruk Bate-Latas.

Workshop imperdível
Dia 19 de maio, sábado, tem Workshop do guitarrista James Liberato, músico e
compositor. Harmonia e Improvisação, aplicável a todos os instrumentos. Serão
abordados assuntos como: Formação de acordes, campos harmônicos de escalas
maiores, menores natural, harmônica e melódica, função dos acordes, acordes
secundários, empréstimo modal, aplicação de escalas em solos, arpejos, técnicas
de guitarra e violão, etc. James também responderá perguntas diversas sobre,
equipamentos, instrumentos, carreira, mercado de trabalho etc. É um workshop bem
interessante para qualquer músico. Duração aproximada de duas horas. Primeiro
professor da Rima (em Porto Alegre), James Liberato, um dos melhores e mais
conceituados guitarristas do Rio Grande de Sul, estará em Osório para junto conosco
comemorar os 18 anos de atividades da Academia aqui na cidade. A programação
também faz parte da comemoração do Sesquicentenário de Osório. Inscrições abertas
até dia 05 de maio na RIMA – 30483030 ou 36636145.

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

ADJORI

A Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento oferece, a partir do mês de maio,
Cursos de Violino com o músico e professor Alexandre Starosta. Bacharel em Música
com Habilitação em Violino, Alexandre atua como primeiro violinista da Orquestra de
Câmara Theatro São Pedro. Mais informações e inscrições na RIMA - 30483030 e
36636145.

