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22 de abril - Staccatos nº 28/2008
Programa AABB-Comunidade terá sede especial
Enquanto as crianças do Programa AABB-Comunidade
brincavam felizes na Praça das Carretas revitalizada, o
Prefeito Romildo Bolzan Júnior, o Gerente do Banco do
Brasil Abel Monteiro Rodrigues e o Presidente da
Associação Atlética Banco do Brasil Gustavo Ribeiro
firmavam um acordo para a construção da nova sede do
Programa, que será anexada ao Ginásio de Esportes já
existente. Com salas especiais para dança, computação,
leitura, artesanato, música, e ainda secretaria, cozinha,
refeitório, gabinete odontológico, sanitários e escovários, o
novo prédio servirá exclusivamente para o programa e
provavelmente terá o início de sua construção ainda neste
ano ou nos primeiros meses de 2009, dependendo apenas da
conclusão do projeto por parte do Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Educação
conforme solicitação enviada pela Coordenadora do Programa
AABB-Comunidade Kátia Lessa Camargo ao Secretário de
Educação Valdionor Aguiar da Costa.

“Jornalzinho”
Em breve estará circulando o novo Jornal do Programa
AABB-Comunidade com muitas informações, notícias e
trabalhos elaborados pelas próprias crianças a respeito do
Programa que completa em agosto dez anos de atividades em
Osório.
Sarau Beatles no Baguta Bistrô
O guitarrista e contrabaixista de Tramandaí (que faz, junto com Tiago Goulart, o Sarau Beatles) Marcelo
Astiazara estará se apresentando sábado, 26, no Baguta Bistrô que fica no Largo dos Estudantes no
centro de Osório. Antes - na sexta, 26 - também no Baguta, tem Carlos Alberto Acústico.
Festa do Peixe
No início do mês de maio - no Balneário de Atlântida Sul (Osório) - tem a Festa do Peixe Frito com muitos
shows e atrações.
Festa do Divino
No sábado, dia 3 de maio, tem Cantadores do Litoral nas Folias do Divino na Noite Cultural da Festa do
Divino de Osório.
15 de abril - Staccatos nº 27/2008
Sarau de poesias e Show de aniversário
Depois de uma longa pausa está de volta o Sarau de Poesias no Bar do Guego, dia 17/04, às 22 horas.
Nesta edição não só poesias, mas algumas participações no estilo “banquinho-violão”. Poesias de escritores
locais, bom papo, boa música, amigos - uma alternativa diferente em Osório. A idealização e organização é
de Marcelo Ribeiro, “o Kodorna”. E, no sábado, dia 19 as bandas Hungry!, Anacoluto e Teto farão um
grande show coletivo para comemorar o aniversário do bar. Uma data especial para os muitos e muitos
freqüentadores e fãs do Bar do Guego.

Miltinho
Afastado por algum tempo da noite osoriense, o Baguta Bistrô traz de volta somente nesta quinta, o
violonista e cantor de MPB Miltinho; e no sábado, rock and roll acústico com Paulo André e amigos.
Enquanto isso, no Bar do Largo
Este é o lugar onde todo mundo está. Com muita música ao vivo, de quinta a domingo, o Bar do Largo está
sempre bombando. Quinta, Mania de Pagode; sexta, Banda D’Jah e Marcos Acústico; sábado também,
uma banda em cada ambiente: Utilidade Pública e Banana Joe; e no domingo, Pagode Sem Stress. O
Bar do Largo já anuncia para o dia 30 (véspera de feriado) a Banda Maquinados de Venâncio Aires. Essa
banda já ganhou destaque com matéria especial no Patrola da RBSTV e tem suas músicas rodando no
programa Cafezinho da Rádio Atlântida FM.
Encontro de família
Nos dias 19 e 20 de abril teremos o primeiro (re)
encontro da família Campos no Sobrado Açoriano
(que tem até salão de baile) da Coxilha dos Campos
(vila da família) no interior de Canguçú, a 60 km de
Pelotas. Além dos familiares aqui do sul, virá gente
de vários lugares do Brasil: Rio, Paraná, DF, Santa
Catarina, Mato Grosso; e até uma prima da
Inglaterra.
O
interessante
é
que
de
aproximadamente 150 pessoas, 80% são músicos.
Muitos com formação superior em música, bacharéis
em instrumentos, canto e maestros, outros tantos
cantores de corais, muitos guitarristas, tecladistas e
pianistas, vários
violonistas e bastantes “curiosos metidos a músicos” também. Eruditos, sambistas, roqueiros e jazzistas,
todos juntos. Serão dois dias de pura alegria, musicalidade, abraços, beijos e confraternização.
Papas da Língua em Torres
Em Torres tem o 20º Festival Internacional de Balonismo de 17 a 21de abril. Contará, nesta edição, com
quarenta e cinco equipes de balonistas de países como Argentina, Suíça, Emirados Árabes e França, além do
Brasil. A Prefeitura Municipal de Torres, promotora do festival, espera um público de 150 mil visitantes nos
cinco dias do evento. A programação de shows terá as bandas NXZero e Papas da Língua entre outras.
Doação
Semana passada as crianças do Programa AABB-Comunidade receberam a visita de diretores e
funcionários da CAPRI Industrial Ltdaque conheceram todas as atividades realizadas dentro do projeto
que é uma parceria do Banco do Brasil e da Prefeitura Municipal de Osório.
Aproveitaram para fazer a entrega da doação de trezentos cilindros e seis sacos
de resíduos de linhas que servirão para os trabalhos artesanais e de artesplásticas elaborados pelas crianças que estão muito contentes e agradecidas
por esse gesto da Capri.

Paulo Cesar Oliveira (PC)

Nova música para a AABB-Comunidade
O percussionista, compositor e poeta Paulo César Oliveira o PC, aceitou com
satisfação e desprendimento - que lhe é peculiar - o nosso convite para criar
uma letra para a nova música símbolo do Programa AABB-Comunidade. Esse
trabalho, em parceria, será apresentado pela primeira vez em agosto, no
aniversário de dez anos do programa aqui em Osório. E depois, a exemplo do
que já se pretendera e tentara há alguns anos atrás, talvez possamos doar essa
composição para o programa a nível nacional. Obrigado e parabéns ao PC pela
disponibilidade e consciência cidadã.

Piamolini esteve no Brasil
O tecladista Rafael Piamolini, exaluno da Rima, que vive a cinco
anos na Inglaterra e faz parte da
banda Supersmiler de Londres,
esteve por aqui durante quinze dias
e aproveitou para visitar as novas
instalações da sua ex-escola de

música. Agora, de volta ao Reino
Unido, ele participa dos trabalhos
finais de gravação do DVD da Banda
que terá lançamento internacional.

11 de abril - Staccatos nº 26/2008
Educação com música
Artistas pedem ao MEC apoio a projeto que obriga ensino de
música nas escolas
Publicada em 08/04/2008 às 20h58m por Demétrio Weber - O Globo

Cantores e compositores se reuniram nesta terça-feira com o
ministro da Educação, Fernando Haddad, para pedir apoio ao
projeto de lei já aprovado no Senado e que seguiu para a
Câmara, tornando obrigatório o ensino de música nas escolas
de educação básica. No grupo estavam Daniela Mercury,
Gabriel "O pensador" e Frejat. Eles disseram que a música
beneficia não apenas o aprendizado dos estudantes nas
demais matérias, como melhora seu estado emocional e ajuda
a combater a evasão.
- Quando mais música e arte, maior o empenho das crianças
em estudar. O benefício social é enorme, pois ocupa um
tempo ocioso que é um convite para as drogas e a
marginalidade - disse Gabriel "O pensador".
Os artistas estavam acompanhados do senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que é presidente da Comissão
de Educação do Senado, que aprovou o projeto em caráter terminativo no ano passado. A proposta agora
será analisada na Câmara.
O encontro foi bastante descontraído. Daniela Mercury, Frejat, Gabriel e Francis Hime cantaram trechos de
músicas com o objetivo de sensibilizar o ministro. Haddad não resistiu e acabou cantando também, ao final,
a música "Vai passar", de Chico Buarque. Ele declarou apoio ao projeto.
08 de abril - Staccatos nº 25/2008
Vitor Ramil
Com cinco indicações para o Prêmio Açorianos de Música
- Melhor CD do Ano, Melhor CD de MPB, Melhor Espetáculo,
Melhor Compositor e Melhor Cantor - Vitor Ramil está
apresentando junto com Marco Suzano nos dias 12 e 13
de abril o espetáculo Satolep Sambatown no Teatro do
SESC Pompéia em São Paulo, e dia 16 no Teatro Alterosa
em Belo Horizonte. Vitor Ramil continua sendo um dos
compositores mais admirados e respeitados do Brasil, desde
que foi “descoberto” pelas grandes gravadoras no festival I
Guarita da Canção de Torres, em 1980.
Folias do Divino
Já está confirmada para o dia três de maio, na Noite Cultural da Festa do Divino de Osório a
apresentação do espetáculo Cantadores do Litoral nas Folias do Divino. Com muitas músicas sobre essa
temática. A realização é do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal. Será também gravado um
programa Galpão Nativo especial, comandado por Glênio Fagundes e produzido por J.Goularte, para ser
apresentado durante o mês de maio pela TV Educativa do Rio Grande do Sul. Além disso, os Cantadores
do Litoral estarão mostrando esse espetáculo provavelmente em Rio Pardo, Gravataí e outras cidades.
Paixão de Viola e Tambor
No momento em que eu escrevia esta coluna, recebi um telefonema do amigo e compositor de Belo
Horizonte Zebeto Correa que classificou a música Junho de Todos os Santos para a etapa de Poços de

Caldas/MG do festival Viola de Todos os Cantos. Ele me informou também que entre 1440 músicas de
todo o Brasil, Chico Saga classificou Paixão de Viola e Tambor (a mesma que ficou em segundo lugar em
Encantado), para a etapa de São Carlos/SP.
07 de abril - Staccatos nº 24/2008
SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO EM FOLCLORE E CULTURAS POPULARES
A Fundação Santos Herrmann, a Comissão Gaúcha de Folclore e a Associação de Amigos do IGTF, com apoio
do Ministério da Cultura e da Comissão Nacional de Folclore promovem em Porto Alegre o Seminário de
Atualização em Folclore e Culturas Populares.
Destinado a folcloristas, tradicionalistas, educadores, universitários, lideranças comunitárias, grupos de
culturas populares e outros interessados, tem como objetivo contextualizar esta temática no século em que
vivemos.
Para acompanhar os avanços tecnológicos, faz-se necessário rever e atualizar conhecimentos.Serão
discutidos assuntos como a releitura da Carta do Folclore Brasileiro, Folkcomunicação, Convenção da
Diversidade Cultural e outros.
As instituições acima citadas trazem a Porto Alegre o Prof. Dr. Bráulio Nascimento e
Prof. Dr. Roberto Benjamim Profª.Dra.Cáscia Frade (ex-presidentes e vice-presidente da Comissão Nacional
de Folclore respectivamente) e Dr. Ricardo Anair Lima, Secretário Adjunto da Secretaria da Identidade e
Diversidade do Ministério da Cultura.
O Seminário se realizará em 26 de abril de 2008, no Auditório Glênio Peres da Câmara de Vereadores com
inicio às 9 h. e encerramento as 18.30 com coquetel de confraternização.
O ingresso será dois quilos de alimento não perecível que será destinado a instituição necessitada.Vagas
limitadas.
Informações e inscrições com Fundação Santos Herrmann – fone 3022 5064 com Octávio Capuano;
Comissão Nacional de Folclore – fone 3348 3489 com Paula Simon Ribeiro ou fone 3339 7014 com Ivo
Benfatto; Comissão Gaúcha de Folclore – fone 3248 2925 com Neusa Secchi

Domingos no Largo
As apresentações das bandas no Largo dos Estudantes, promovidas
pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esportes e
Lazer da Prefeitura Municipal de Osório sob a coordenação de
Newton Arboit estão levando um bom público - que cresce a cada
domingo - até o Largo.
Enquanto isso, no Bar do Largo
Quinta,dia 11, Só de Presença; sexta, Janks; sábado, As Velhas; e
Domingo, Pagodeira. Nas sextas e sábados serão sempre duas
bandas, no Bar do Largo e nas quartas, o palco está aberto para as
novas bandas que quiserem ganhar experiência dando uma canja no
bar.
04 de abril - Staccatos nº 23/2008

Final de Semana Joe’s Pub Rock
Sexta-feira, 04 de abril, Festa EletroRock. Muito EletroRock e
rock n’ roll com o DJ ElyRock detonando na pista os clássicos e
novidades deste estilo musical e no telão VJ Joe com Vídeos Clip
raridades, novidades e filmes. Sábado, 05 de abril – Show da
Banda Cia Friends. Show comemorativo aos dois anos da banda.
Rock e poprock. Depois, seguindo a festa o DJ Ely Rock e VJ Joe
detonam com o melhor do rock mundial. Joe's Pub Rock - O
Templo do Rock: Rua São Borja, 710 em Imbé. www.joes.com.br

Catuípe e banda
Em gravação que não será aberta ao público, Catuípe e Banda
estarão gravando o seu DVD no dia 16 de abril em Porto Alegre.
Mas, dez pessoas poderão ganhar a permissão para participar
desse momento. Se você que ser um dos “sortudos” a garantir o
seu lugar entre os presentes, basta entrar no site
www.kazuca.com.br e participar da promoção. Enquanto isso,
Catuípe e Banda cumprem a seguinte agenda pelo interior do
estado: no 05/04 em Bento Gonçalves, 19/04 em Bagé, 03/05 em
Cachoeira do Sul, 10/05 em São Jerônimo e 20/05 em Estrela.

Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
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OSÓRIO
Pensemos. Enganam-se aqueles
que pensam que o PDT está “deitado
eternamente em berço esplêndido”,
como também aqueles que imaginam
que a eleição já está ganha. Se fosse
tão fácil não haveria eleição e sim a
indicação do supostamente mais
competente. É verdade que o PDT em
3 anos ficou apenas acompanhando as
realizações concretas e necessárias
feitas pela administração Romildo
Bolzan Júnior e Kalú em benefício da
coletividade. Pela inércia de alguns
companheiros e pela esperteza da
oposição, ouve-se comentários que
nada foi feito, etc. e tal, entretanto não
comprovam e até mesmo faltam com a
verdade. A maior maldade é dizerem que
isto faz parte da democracia. Falam mal
e querem ensinar o prefeito de Osório a
governar, mas não aceitam as críticas
do passado dizendo o que importa é o
agora. Não falarei então do que já foi
feito em 3 anos, apenas vou enumerar
o que vem pela frente: o paradouro do
Morro da Borússia que já está em fase
de licitação e contratação: o entorno da
Lagoa do Marcelino, no Porto Lacustre,
já tem recursos financeiros e
orçamentários e o projeto já está pronto;
o asfaltamento de ruas, são mais de
40, já está na fase de licitação e o início
previsto para breve; casas populares
para mais de 120 famílias já

selecionadas, contam com recursos
orçamentários e financeiros: o
esgotamento sanitário já está em
andamento, pois os canos já estão
armazenados em propriedades da
CORSAN: a Escola Técnica Federal já
está em fase de implantação; o posto
de saúde central terá o andamento em
breve e sua conclusão é prevista para
os próximos meses; a nova escola
Osvaldo Amaral em breve será concluída
e inaugurada e a maior conquista são
os oito milhões de reais que já estão
empenhados no Governo Federal para a
construção de um Hospital Regional em
Osório e muitas obras menores, mas
importantes para a população. Um
canteirão de obras, como viram, será
feito no Município de Osório.

PDT
Está na hora dos pedetistas
mostrarem a cara. O início está na
inauguração do Diretório Municipal no
antigo Bar Flay. É assim que conheço o
aguerrido PDT.

HOMENAGEM
Hoje homenageio os vereadores,
tanto da oposição, como da situação pelo
brilhante trabalho legislativo, apesar de
ser um ano eleitoral.
Um forte abraço e até a próxima...
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Rendeira vence o 12º Canto da Lagoa
A música de Adriano Sperandir
(de Osório) com letra de Ivan Therra
(de Cidreira) foi a grande vencedora
do festival que teve sua final
encerrada às três horas da
madrugada de hoje. Adriana
Sperandir foi considerada a Melhor
Intérprete e a Cia A3 também levou
o prêmio de Melhor Arranjo (Cristian
e Adriano Sperandir). De outubro
até agora, “só deu eles!” Ganharam todos os festivais que participaram.
Confirmando a hegemonia e a competência dos músicos litorâneos, Loma, Lúcio
Pereira e Grupo Chão de Areia ficarm em Segundo Lugar com a música Paixão
de viola e tambor de Chico Saga (de Tramandaí), com arranjos e direção musical
de Mário Tressoldi. A dupla de compositores de Tramandaí, teve mais duas
músicas entre as oito finalistas no Festival de nível nacional promovido por
Encantado.

50% ou mais, sempre
Em Encantado, no 12º Canto da Lagoa, das setecentas músicas inscritas
classificaram-se dezesseis na Fase Nacional. Destas, oito eram da região Litoral
Norte (50%): três de Tramandaí, três de Santo Antônio da Patrulha, uma de
Osório e Cidreira, e uma de Capão da Canoa. Após a apresentação das dezesseis,
somente oito classificaram-se, entre elas cinco do Litoral Norte (62,5%): as três
de Tramandaí, a de Osório e Cidreira e a de Capão da Canoa. Na premiação o
Litoral Norte obteve a metade dos troféus e, sem dúvida, os mais importantes:
Primeiro Lugar, Melhor Arranjo e Melhor Intérprete para Osório e Cidreira (Adriano
Sperandir e Ivan Therra, Adriana Sperandir e Cia A3), Segundo Lugar para
Tramandaí (Chico Saga e Grupo Chão de Areia, com Loma e Lúcio Pereira). Os
outros prêmios foram: Terceiro Lugar para Lajeado, Melhor Grupo e Melhor
Instrumentista para Porto Alegre (Texo Cabral) e Música Mais Popular para
Encantado.

Movimento único de músicos litorâneos
No sábado, antes da final, um dos músicos relatava que a organização, a
infra-estrutura e a recepção eram impecáveis em Encantado, e que a união e a
alegria dos integrantes dos grupos que representavam o Movimento Cultural do
Litoral Norte do RS eram muito grande: “- Estamos indo em clima de festa
mesmo. Pode dizer aí que estamos num “climão do litoral” aqui! Todo mundo
junto, curtindo um euforia só, que se uma das nossas músicas ganhar algo,
todo mundo festeja igual! União total!!!"

Transmissão
Eram mais de dez rádios, entre elas a Rádios Independência e Tropical FM,
Rádios Encanto AM e FM, Rádio Gaúcha, Rádio Transamérica, WebRádio ProFM,
muitos jornais e portais e da Internet – festivaisdobrasil.com.br,
cantadoresdolitoral.com.br, site oficial do Canto da Lagoa, site ProRecords e
até a RBSTV fazendo a cobertura do evento. Isso fez com que a atenção do país
se voltasse para Encantado. Assim o município foi amplamente divulgado e
lembrado por muitos e muitos.

Shows
Também os grandes e bons shows elevaram ainda mais a qualidade do
Festival. Estiveram em Encantado mostrando seus espetáculos a Banda Sou
Brazuca, Chimarruts, Banda Brilha Som, Luauê, Banda Studio, Anjos do Hanngar,
e dupla Ataíde e Alexandre e ainda belíssimos shows como a Encenação das
Águas e o Show de luzes e fogos.

Catuípe e banda
Em gravação que não será aberta ao público, Catuípe e Banda estarão
gravando o seu DVD no dia 16 de abril em Porto Alegre. Mas, dez pessoas
poderão ganhar a permissão para participar desse momento. Se você que ser
um dos “sortudos” a garantir o seu lugar
entre os presentes, basta entrar no site
www.kazuca.com.br e participar da
promoção. Enquanto isso, Catuípe e Banda
cumprem a seguinte agenda pelo interior do
estado: no 05/04 em Bento Gonçalves, 19/
04 em Bagé, 03/05 em Cachoeira do Sul,
10/05 em São Jerônimo e 20/05 em Estrela.
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Vitor Ramil
SANTO
Pensemos. Existem pessoas que
imaginam que podem continuar
enganando o tempo todo, como se
todos fossem ingênuos. Um amigo
meu dizia: “ falam muito, mas não vou
deixar o partido” e na primeira
oportunidade ou desavença traiu seus
eleitores e se declarou não mais ter
compromisso partidário. Este meu
amigo foi alertado sobre o que poderia
acontecer e sempre dizia: “existem
pessoas que respeito e um é você”.
Passado algum tempo mudou de
partido e tentou levar outras pessoas
para a nova agremiação. Respeito
muito sua decisão e lastimo o que
estão fazendo com o mesmo. Falo
com autoridade, pois alguns anos
atrás fui um crítico quando ele e outros
entraram no meu partido. Certamente
eu tinha razão, pois este meu amigo e
outros já abandonaram o barco com
medo de serem tragados pela água.
Mesmo afundando, o último a
abandonar o barco é seu comandante,
pela ética e pela competência,
enquanto os primeiros a sair são
aqueles que não querem evidenciar
sua falta de democracia ou não querem
descer do altar, pois se consideram
como se fosse um santo.

sincera, tanto que não citei nomes para
evitar constrangimento.

NORMALIDADE
Em verdade o povo sabe quem são
os salvadores da pátria e que fatos como
o narrado é tão comum que parece ser
a normalidade.

NA CARA
A normalidade é cumprir o
compromisso, principalmente aqui no
sul onde um fio de bigode é penhor de
honra. Parece que está faltando... na
cara.

PDT
Talvez o errado seja eu, pois os fatos
narrados ocorreram em Viamão (morei
lá), como também aqui em Osório. Uma
coisa é certa, sou fiel seguidor dos
princípios morais e éticos do meu
P D T.

HOMENAGEM
Hoje homenageio meus adversários
políticos e não inimigos pelas suas
convicções e como democrata
verdadeiro entendo suas atitudes.

Um forte abraço e até a próxima...

CONSTRANGIMENTO
O que escrevi anteriormente não é
nada pessoal, mas uma atitude política
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Dupla Face Trio
No Baguta Bistrô, dia 12 tem o som ambiental de James, Adib e Manga
do Dupla Face Trio, a partir das 22 horas.

Domingos no Largo
As apresentações das bandas no Largo dos Estudantes, promovidas
pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
da Prefeitura Municipal de Osório sob a coordenação de Newton Arboite
estão levando um bom público - que cresce a cada domingo - até o Largo.

Enquanto isso, no Bar do Largo
Quinta,dia 11, Só de Presença; sexta, Janks; sábado, As Velhas; e
Domingo, Pagodeira. Nas sextas e sábados serão sempre duas bandas,
no Bar do Largo e nas quartas, o palco está aberto para as novas bandas
que quiserem ganhar experiência dando uma canja no bar.

Seminário de Atualização em
Folclore e Culturas Populares
A Fundação Santos Herrmann, a Comissão Gaúcha de Folclore e a
Associação de Amigos do IGTF, com apoio do Ministério da Cultura e da
Comissão Nacional de Folclore promovem em Porto Alegre o Seminário de
Atualização em Folclore e Culturas Populares. Destinado a folcloristas,
tradicionalistas, educadores, universitários, lideranças comunitárias, grupos
de culturas populares e outros interessados, tem como objetivo
contextualizar esta temática no século em que vivemos. Para acompanhar
os avanços tecnológicos, faz-se necessário rever e atualizar
conhecimentos. Serão discutidos assuntos como a releitura da Carta do
Folclore Brasileiro, Folkcomunicação, Convenção da Diversidade Cultural
e outros. Estarão em Porto Alegre o Prof.Dr. Bráulio Nascimento e Prof.Dr.
Roberto Benjamim, Profª.Dra. Cáscia Frade (ex-presidentes e vicepresidente da Comissão Nacional de Folclore, respectivamente) e Dr.
Ricardo Anair Lima, Secretário Adjunto da Secretaria da Identidade e
Diversidade do Ministério da Cultura. O Seminário será no sábado, dia 26
de abril de 2008, no Auditório Glênio Peres da Câmara de Vereadores
com inicio às 9 horas e encerramento às 18h30min com coquetel de
confraternização. O ingresso será dois quilos de alimento não perecível.
Vagas limitadas. Informações e inscrições com Fundação Santos Herrmann
– fone(51) 30225064, Comissão Nacional de Folclore –fone (51) 3348
3489.

Folias do Divino
Já está confirmada para o dia três de maio, na Noite Cultural da Festa
do Divino de Osório a apresentação do espetáculo Cantadores do Litoral
nas Folias do Divino. Com muitas músicas sobre essa temática. A realização
é do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal. Será também
gravado um programa Galpão Nativo especial, comandado por Glênio
Fagundes e produzido por J.Goulart, para ser apresentado durante o mês
de maio pela TV Educativa do Rio Grande do Sul. Além disso, os
Cantadores do Litoral estarão mostrando esse espetáculo provavelmente
em Rio Pardo, Gravataí e outras cidades.

Paixão de Viola e Tambor

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

Com cinco indicações para o Prêmio Açorianos de Música - Melhor CD
do Ano, Melhor CD de MPB, Melhor Espetáculo, Melhor Compositor e
Melhor Cantor - Vitor Ramil está apresentando junto com Marco Suzano
nos dias 12 e 13 de abril o espetáculo Satolep Sambatown no Teatro do
SESC Pompéia em São Paulo, e dia 16 no Teatro Alterosa em Belo
Horizonte. Vitor Ramil continua sendo um dos compositores mais admirados
e respeitados do Brasil, desde que foi “descoberto” pelas grandes
gravadoras no festival I Guarita da Canção de Torres, em 1980.

ADJORI

No momento em que eu escrevia esta coluna, recebi um telefonema do
amigo e compositor de Belo Horizonte Zebeto Correa que classificou a
música Junho de Todos os Santos para a etapa de Poços de Caldas/MG
do festival Viola de Todos os Cantos. Ele me informou também que entre
1440 músicas de todo o Brasil, Chico Saga classificou Paixão de Viola e
Tambor (a mesma que ficou em segundo lugar em Encantado), para a
etapa de São Carlos/SP.
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VOTAR CERTO
Pensemos. Existem pessoas que
não aceitam falar de política partidária,
como se fosse crime ser político. É verdade
que existe “crime político” e políticos que
se acham superiores as leis que eles
mesmos criaram ou votaram. Estes políticos
são verdadeiramente uns cânceres, pois
estão terminando com o que existe de belo
na política, ou seja, o embate democrático,
por estarem envolvidos em maracutaias
que envergonham até os profissionais do
crime. Nas eleições municipais, pela
proximidade dos votantes, a seleção ocorre
naturalmente, embora existam os
enganadores profissionais. Eleitor, não
acredite em promessas e não venda seu
voto por rancho, remédio, conta de luz e
água, pois quem hoje compra, amanhã
estará vendendo sua dignidade, como
ocorreu na última eleição. Outro ponto
importante é escolher seu candidato com
raízes profundas na ideologia do seu
partido visando não desperdiçar o voto em
traidor. Aqui em Osório muitos traíram e
não mais se elegeram. Tenho certeza que
você eleitor conhece mais de um, por isso
tenha muito cuidado para votar certo.

locais fatos como o desvio de 40 toneladas
de frango da merenda escolar em campanha
passada e não apuração do responsável
pelo fato.

SERVIÇO
Também me envergonho de fatos
ocorridos em Osório, em especial o
desaparecimento de um caminhão que
prestava serviço.

ENVERGONHADO
Gastos altíssimos sem licitação e
outros procedimentos ali no norte também
me deixa envergonhado.

ENTENDIDO
Tudo isto aconteceu nas nossas
barbas e um amigo, muito crítico, parece
não ter entendido.

HOMENAGEM
Hoje homenageio os políticos que
não se enquadram no que escrevi e que
fazem política séria e construtiva.
Um forte abraço e até a próxima...

FATO
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Sarau de poesias e Show de aniversário
Depois de uma longa pausa está de volta o Sarau de Poesias no Bar do
Guego, dia 17/04, às 22 horas. Nesta edição não só poesias, mas algumas
participações no estilo “banquinho-violão”. Poesias de escritores locais, bom papo,
boa música, amigos - uma alternativa diferente em Osório. A idealização e
organização é de Marcelo Ribeiro, “o Kodorna”. E, no sábado, dia 19 as bandas
Hungry!, Anacoluto e Teto farão um grande show coletivo para comemorar o
aniversário do bar. Uma data especial para os muitos e muitos freqüentadores e
fãs do Bar do Guego.

Miltinho
Afastado por algum tempo da noite osoriense, o Baguta Bistrô traz de volta
somente hoje, o violonista e cantor de MPB Miltinho; e no sábado, rock and roll
acústico com Paulo André e amigos.

Enquanto isso, no Bar do Largo
Este é o lugar onde todo mundo está. Com muita música ao vivo, de quinta a
domingo, o Bar do Largo está sempre bombando. Hoje, Mania de Pagode;
amanhã, Banda D’Jah e Marcos Acústico; sábado também, uma banda em
cada ambiente: Utilidade Pública e Banana Joe; e no domingo, Pagode Sem
Stress. O Bar do Largo já anuncia para o dia 30 (véspera de feriado) a Banda
Maquinados de Venâncio Aires. Essa banda já ganhou destaque com matéria
especial no Patrola da RBSTV e tem suas músicas rodando no programa Cafezinho
da Rádio Atlântida FM.

Encontro de família
Nos dias 19 e 20 de abril teremos o
primeiro (re)encontro da família Campos no
Sobrado Açoriano (que tem até salão de
baile) da Coxilha dos Campos (vila da
família) no interior de Canguçú, a 60 km de
Pelotas. Além dos familiares aqui do sul,
virá gente de vários lugares do Brasil: Rio,
Paraná, DF, Santa Catarina, Mato Grosso;
e até uma prima da Inglaterra. O
interessante é que de aproximadamente 150 pessoas, 80% são músicos. Muitos
com formação superior em música, bacharéis em instrumentos, canto e maestros,
outros tantos cantores de corais, muitos guitarristas, tecladistas e pianistas,
vários violonistas e bastantes “curiosos metidos a músicos” também. Eruditos,
sambistas, roqueiros e jazzistas, todos juntos. Serão dois dias de pura alegria,
musicalidade, abraços, beijos e confraternização.
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Semana passada as crianças do Programa
AABB-Comunidade receberam a visita de diretores
e funcionários da CAPRI Industrial Ltda que
conheceram todas as atividades realizadas dentro
do projeto que é uma parceria do Banco do Brasil
e da Prefeitura Municipal de Osório. Aproveitaram
para fazer a entrega da doação de trezentos
cilindros e seis sacos de resíduos de linhas que
servirão para os trabalhos artesanais e de artesplásticas elaborados pelas crianças que estão
muito contentes e agradecidas pro esse gesto da
Capri.
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Nova música para a AABB-Comunidade
O percussionista, compositor e poeta Paulo César
Oliveira o PC, aceitou com satisfação e desprendimento
- que lhe é peculiar - o nosso convite para criar uma letra
para a nova música símbolo do Programa AABBComunidade. Esse trabalho, em parceria, será
apresentado pela primeira vez em agosto, no aniversário
de dez anos do programa aqui em Osório. E depois, a
exemplo do que já se pretendera e tentara há alguns
anos atrás, talvez possamos doar essa composição para
o programa a nível nacional. Obrigado e parabéns ao PC
pela disponibilidade e consciência cidadã
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Piamolini esteve no Brasil
ASSINATURAS:
ANUAL: R$80,00
SEMESTRAL: R$ 45,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

ADJORI

O tecladista Rafael Piamolini, ex-aluno da Rima, que
vive a cinco anos na Inglaterra e faz parte da banda Super
Smilir de Londres, esteve por aqui durante quinze dias e
aproveitou para visitar as novas instalações da sua exescola de música. Agora, de volta ao Reino Unido, ele
participa dos trabalhos finais de gravação do DVD da Banda
que será lançado internacionalmente pela BBC de Londres.
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ELEIÇÃO
Pensemos. Com a credencial de ser
um trabalhista histórico e de ser um dos
fundadores do PDT, em 1.979, conclamo
os companheiros, amigos e
simpatizantes que cerrem fileira com o
PDT para a reeleição do dinâmico
Prefeito Romildo Bolzan Júnior,
trabalhista de cepa pura e filho do
saudoso Romildo Bolzan. Uma outra
credencial que me orgulho é ter sido o
Presidente Municipal do PDT, em 2.004,
quando do retorno do PDT ao Executivo
Municipal, com Romildo Bolzan Júnior
e Kalu e de ter conseguido a maioria
dos vereadores. Este ano teremos
novamente eleições, por isso é
importante que façam uma análise de
como as coisas estão hoje,
comparando com o passado recente e
coloque no papel os problemas ou
obstáculos de sua ação partidária, mas
seja sincero consigo mesmo. Outro fator
é elevar-se e ter uma postura voltada
para o futuro, ou seja, comece a
imaginar como você gostaria que fosse
sua ação partidária e coloque no papel
as suas expectativas. Se tiver
dificuldades de fazer sozinho, envolva
nessa análise as pessoas que confia,
perguntando o que elas acham, peça
suas opiniões, pois as vezes ficamos
surpresas com a visão dos outros.
Troque idéias com pessoas que já

superaram a fase em que você se
encontra; abra seus horizontes,
certamente você se sentirá melhor e com
mais força para a batalha diária e,
certamente será uma pessoa vitoriosa e
que levará você e o PDT a continuar
governando o Município. É com trabalho
e planejamento que se ganha eleição.

OSÓRIO
O PDT está formando uma nova linha
de frente, para tanto conta com
valorosos companheiros, amigos e
simpatizantes visando consolidar a
reeleição de Romildo Bolzan Júnior para
continuar
administrando
com
competência o Município de Osório.

PARTIDO
Não exija o que o partido pode fazer
por você e sim o que você pode fazer
pelo partido.

HOMENAGEM
Hoje homenageio o osoriense que
por ventura esteja desgostoso, mas que
acredita na capacidade e competência
do Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do
PDT, e o conduzirá, mais uma vez, ao
comando do Poder Executivo Municipal.
Um forte abraço e até a próxima...
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Secretaria Municipal de Educação
conforme solicitação enviada pela
Coordenadora do Programa AABBComunidade
Kátia
Lessa
Camargo ao Secretário de
Educação Valdionor Aguiar da
Costa.

Em breve estará circulando o novo Jornal do Programa AABBComunidade com muitas informações, notícias e trabalhos elaborados
pelas próprias crianças a respeito do Programa que completa em agosto
dez anos de atividades em Osório.

Sarau Beatles no Baguta Bistrô

O guitarrista e contrabaixista de
Tramandaí (que faz, junto com Tiago
Goulart, o Sarau Beatles) Marcelo
Astiazara estará se apresentando
sábado, 26, no Baguta Bistrô que fica
no Largo dos Estudantes no centro de
Osório. Antes - na sexta, 26 - também
no Baguta, tem Carlos Alberto
Acústico.

Festa do Peixe

MÍDIA GRÁFICA

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

Enquanto as crianças do
Programa AABB-Comunidade
brincavam felizes na Praça das
Carretas revitalizada, o Prefeito
Romildo Bolzan Júnior, o Gerente
do Banco do Brasil Abel Monteiro
Rodrigues e o Presidente da
Associação Atlética Banco do
Brasil Gustavo Ribeiro firmavam
um acordo para a construção da
nova sede do Programa, que será
anexada ao ginásio de Esportes já
existente. Com salas especiais
para dança, computação, leitura,
artesanato, música, e ainda
secretaria, cozinha, refeitório,
gabinete odontológico, sanitários e
escovários, o novo prédio servirá
exclusivamente para o programa
e provavelmente terá o início de
sua construção ainda neste ano ou
nos primeiros meses de 2009,
dependendo apenas da conclusão
do projeto por parte do
Departamento de Engenharia da

“Jornalzinho”
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Programa AABB-Comunidade terá
sede especial para as suas atividades

No início do mês de maio - no Balneário de Atlântida Sul (Osório) - tem
a Festa do Peixe Frito com muitos shows e atrações.
ASSINATURAS:
ANUAL: R$80,00
SEMESTRAL: R$ 45,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

Festa do Divino
ADJORI

No sábado, dia 3 de maio, tem Cantadores do Litoral nas Folias do
Divino na noite cultural da Festa do Divino de Osório.

