26 de maio - Staccatos nº43/2005
General Osório
Osório fez e viu a maior manifestação popular dos últimos tempos. Silvio Benfica conseguiu sensibilizar e
reunir mais de duas mil pessoas numa fria manhã de sábado. Além do abraço na escola e da caminhada pelo
centro da cidade, em várias lojas e as pessoas atendiam vestindo a camiseta do General Osório. Houve
também momentos de emoção como o da apresentação de diplomas de antigos alunos e quando todos os
alunos atuais, lotando as escadarias da catedral, cantaram uma paródia da música “Vou Deixar” do grupo
Skank.
Cássio Ricardo
O guitarrista Cássio Ricardo, professor de violão e guitarra na Rima e que responde também pela direção da
Academia, depois de ter me substituído aqui nesta coluna e nos nossos portais na Internet, agora tem
coluna própria. Com design do Cattulo de Campos, a coluna chama-se “Na Palheta” e é direcionada aos que
gostam de um bom som de guitarra e dos assuntos pertinentes a ela. “Na Palheta” já está sendo veiculada
no site www.cantadoresdolitoral.com.br e no portal www.litoralnorters.com.br.
Americana/SP
Neste sábado, 27, a música “E se Jesus Voltar?” de Renato Júnior e Cássio Ricardo será a oitava concorrente
da noite no Festival de MPB de Americana/SP. Renato Júnior será o intérprete acompanhado por uma banda
de músicos de Avaré/SP.

Não temos negros.
Testemunhei, no mínimo, um fato curioso: Representantes do Conselho Municipal de Educação telefonavam
para todas as prefeituras das cidades da região Litoral Norte para convidar dois representantes negros de
cada uma delas para um Congresso Sobre a Cultura Negra que se realizará em Porto Alegre. A resposta das
cidades de Mampituba e Caraá foi: “- Na nossa cidade não tem negro”. (?) Será?
Nós temos
Nos orgulhamos de ter em Osório um autêntico grupo de afro-descendentes que cultua o seu auto religioso
e folclórico original há mais de cem anos. Agora, o grupo transforma-se em Associação Cultural e Religiosa
Maçambique de Osório, devidamente registrada. O Grupo Maçambique, que realiza as festas em
homenagem a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, é um patrimônio cultural exclusivo de nossa
cidade. Não pode se deixar enfraquecer ou sofrer interferências. A prefeitura de Osório e a comunidade
envolvida fazem bem em não aceitarem imposições e direcionamentos outros, vindos de fora.
Apresentações
Dia 2 de julho o Grupo Cantadores do Litoral estará mostrando o seu espetáculo “Cantadores do Litoral e o
Legado Afro-açoriano” no evento “A Saga de Giuseppe Garibaldi em Capivari do Sul 2ª Edição”. Também já
programados os shows de Canguçu (aniversário), Ijuí, Cruz Alta, Passo Fundo, Tramandaí (Festa do Peixe) e
Osório (Maçambiques, em outubro). Além de “KleiTon & KleDir e CanTadoRes do LiToRal, JunTos” na
Moenda da Canção, dia 13 de agosto, sábado, em Santo Antonio da Patrulha. Os patrocínios dessas
apresentações são através da Lei de Incentivo à Cultura e da Lei Rouanet.
16 de maio - Staccatos nº42/2005
No domingo
Às seis horas e trinta e cinco minutos tem Galpão Crioulo na RBSTV com as músicas Cantigas de Mar e
Puxa-Puxê, vencedora e mais popular, respectivamente, da 17ª Tafona da Canção. Depois, reprises em
vários horários no Canal Rural e TVCOM.

Sexta
Aloisio Adib (violão e voz), Manga (contrabaixo) e PC
(percussão). O Grupo Dupla face é o espetáculo no Café da
Bruxa dia 20 a partir das 22 horas.
Em Minas Gerais e São Paulo outra vez
Nossos compositores de Osório,Tramandaí e Capão da Canoa,

são classificados pelo terceiro ano consecutivo nos maiores
festivais de MPB do Brasil. Rento Júnior e Cássio Ricardo levam
para Americana/SP e Tatuí/SP "E se Jesus voltar". Mário
Tressoldi e Chico Saga têm "A Moenda e o Tempo" em
Tatuí/SP e "Nos Braços do Violeiro" classificada no festival
Viola de Todos os Cantos que acontece em Minas e SP.
Também no Viola de Todos os Cantos, Cássio Ricardo e Vaine
Darde classificaram a música "Moenda".
Mais um grande artista divulga Osório
No livreto das músicas do 4º Minuano de Santa Maria está
grafado o nome da cidade de Osório ao lado do nome de
Pedro Guerra. É um belo gesto do compositor que agora
reside no Condomínio Campos de Dentro, no nosso município.

15 de maio - Staccatos nº41/2005
Tafona na ACOFEM
Por solicitação e indicação da Coordenadora de Cultura, Miriam Müller, estive ontem em Santa Maria,
representando a “Tafona da Canção” na reunião da Associação das Comissões Organizadoras dos Festivais
de Música do Rio Grande do Sul – ACOFEM.
Quorum
Presentes: Prefeitos, Secretários de Turismo e de Cultura, Presidentes e Organizadores da maioria dos
festivais do Estado. Alegrete, Caçapava do Sul, Candiota, Caxias do Sul, Encantado, Jaguarí, Osório, Pedro
Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar,
Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, São Gabriel, São Pedro do Sul. O Secretário da ACOFEM,
Paulo Mendonça, estava autorizado a representar mais alguns festivais: Musicanto de Santa Rosa e Carijo de
Palmeira das Missões entre outros. Além da presença da Rádio Rural.
Pauta
A reunião, que durou mais de três horas, teve em sua pauta: Informações sobre a LIC, o Projeto Único para
a LIC, a volta do Troféu Vitória, Mostra dos Festivais em Porto Alegre e Unificação de alguns itens dos
Regulamentos.
Projeto Único
O foco central da reunião foi o Projeto Único que consiste em inserir todos os festivais associados em um
único processo junto à LIC. Este fato, sem dúvida, beneficiará a todos e ao próprio movimento. Após a
aprovação pelos os presentes, ficou decidido que até o final do mês de junho a associação protocolará o
Projeto Único na LIC, para ser executado no ano de 2006.
Categorias
Já em reunião anterior, fora determinada a categoria (de A a E) dos vários eventos, baseando-se em vários
critérios, entre eles: número de edições realizadas, periodicidade, população da cidade, custo de cada
edição, aprovação pela LIC, etc. O teto máximo dentro do Projeto Único para os festivais incluídos na
categoria “A” seria de R$100.000,00 tendo uma variação de 20% a menos para cada uma das demais
categorias. Como já se passou muito tempo, esses valores e a categoria de cada evento serão revistos e
atualizados.
Diretoria
A diretoria da ACOFEM tem como Presidente o Senhor Luzardo Cardeal de Santo Antonio da Patrulha, como
Vice o Senhor Prefeito Municipal de Pedro Osório Moacir Alves e como Secretário o senhor Paulo de Freitas
Mendonça de Porto Alegre.

Divulgação
Na reunião da ACOFEM foi dada ampla divulgação à “Tafona da Canção” através da distribuição de CDs da
17ª edição e de informações sobre o nosso evento para os festivais e também para as emissoras de rádio
dos municípios presentes. Também foi amplamente divulgado o trabalho do Grupo Cultural Cantadores do
Litoral e de seus espetáculos “Cantadores do Litoral e o Legado afro-Açoriano” e “KleiTon & KleDir e
CanTadoRes do LiToRal, JunTos”.
Apoio Cultural
Todas as despesas de viagem, alimentação e hospedagem para que se pudesse representar e divulgar a
Tafona da Canção na reunião da ACOFEM em Santa Maria foram custeadas pelo grupo Cantadores do Litoral,
como forma de apoio ao nosso festival que não pode estar ausente dos grandes acontecimentos do meio do
qual faz parte.
A “Mãe” não estava
Lamentou-se a ausência do “festival mãe e Patrimônio Cultural do Estado”, Califórnia da Canção Nativa de
Uruguaiana. O secretário da ACOFEM explicou publicamente que não foi possível (apesar de terem sido
feitas muitas tentativas) nenhum tipo de contato com os organizadores da Califórnia para que se
formalizasse o convite.
LIC Municipal
Santa Maria é um dos municípios que já tem a sua Lei Municipal de Incentivo à Cultura, no valor de um
milhão de reais. Outros municípios podem e devem seguir o exemplo.
11 de maio - Staccatos nº40/2005
Corrigindo-me

e-mail

----- Original Message ----From: Juliano Gonçalves
To: Paulo de Campos
Sent: Wednesday, May 11, 2005 3:48 PM
Subject: Galpão Crioulo.

Paulo,
Apenas para esclarecer que foram gravadas Cantigas de Mar, a vencedora, e Puxa-Puxê, a mais popular no
Galpão Crioulo, e que por sinal, tanto o Nico como o Neto e a produção do programa ficaram encantados
mais uma vez com as nossas canções por serem originalíssimas e como disse-nos lá o Nico "tem o cheiro do
povo litorâneo".
Esse programa vai ao ar dia 22/05/2005, domingo, às 06:35 da manhã.
Abraço,
Juca!

Obrigado, Juca
10 de maio - Staccatos nº39/2005
Chegou o CD
Já está sendo distribuído o CD da 17ª Tafona da Canção de Osório. O disco é enviado para todas as rádios
do Estado e também para os músicos participantes.
Troféu Festivais do Brasil
O “Troféu Festivais do Brasil 2005” para o “Autor do Ano” Ivo Ladislau será entregue pelo paulista Sergio
Augusto na Moenda da Canção, em Santo Antonio da Patrulha, no mês de agosto.
Falando em Moenda
A 19ª Moenda trará novidades para o julgamento das canções participantes da Fase Nacional. Se a
experiência der certo, será uma “grande sacada” da Comissão Organizadora que ano a ano sempre está
inovando e possibilitando o crescimento do festival.
Galpão Crioulo
Estão sendo gravadas nesta terça-feira as músicas “Cantigas de Mar”, “Libélula” e “Um Terno Pela Paz”,
músicas vencedoras da Tafona da Canção. O programa Galpão Crioulo deve ir ao ar no domingo 21, às 6
horas da manhã na RBSTV e às 14h e 20h no Canal Rural além de ser apresentado também na TVCOM.

09 de maio - Staccatos nº38/2005
Noite Açoriana
Como choveu, as apresentações foram na Salão Paroquial. A presença da do Grupo de Danças da Casa dos
Açores de Gravataí foi a grande atração da noite. Mostrando várias roupas típicas das diversas ilhas, o grupo
deu uma lição de cultura para todos que assistiam o evento. Num certo momento o grupo convidou aos que
quisessem dançar, e foi muito bonita a integração. Juntos: crianças, empresários, gaúchos, roquieiros,
religiosos e políticos numa bela ciranda de dança açoriana.
Noite Açoriana II
Não menos importante foi a presença da "Banda Alquimistas" que preparou um arranjo baseado na sua
concepção musical e dentro do seu estilo para "Tropeiros do Divino" de Carlos Catuípe e Ivo Ladislau.
Através da música, com uma roupagem totalmente nova, a banda mostra que é possível sim a participação
e a integração dos jovens na cultura trazida pelos açorianos. A participação dos Alquimistas é um marco de
avanço nas nossas atividades culturais, pois cumpre-se o que diz o próprio Presidente do Governo Regional
dos Açores em sua mensagem: ..."Um 'achamento' que tem vindo a acontecer de forma acelerada nos
últimos anos e que se quer que seja feito com o sentido da História e das Raízes, mas, sem dúvida, com o
sentido da contemporaneidade do que são os Açores e o Sul do Brasil, agora e no futuro. E o passado – um
passado que não pretendemos reeditar mas que queremos reconhecer nos traços modificadores do presente
e do futuro - mesmo com todas as vicissitudes de um percurso próprio da época, orgulha-nos, porque os
seus frutos estão patentes na maravilhosa Terra Gaúcha , onde os Açorianos se sentem em casa."
Maçambiques
Em Aguapés, o domingo foi de oração e de festa em homenagem a são Benedito. O Grupo Cultural
Maçambiques de Osório esteve presente nas atividades culturais e religiosas. Às onze horas, a missa e
depois o almoço de confraternização.
Grandes projetos culturais devem aguardar mais sessenta dias
Programa Petrobras Cultural adia divulgação de resultados da seleção 2004/2005.
"Em virtude de atraso na composição das comissões de seleção que precisava garantir o olhar o mais
abrangente possível sobre os projetos recebidos, fomos obrigados a adiar para 30 de junho a divulgação dos
resultados da Seleção 2004/2005 do Programa Petrobras Cultural. Lamentamos este imprevisto, porém
julgamos que se trata de preocupação fundamental no sentido de assegurar a qualidade da análise. As
comissões estão trabalhando e os resultados serão divulgados no site da Petrobras."
02 de maio - Staccatos nº37/2005
Festival Cultura
Estiveram em Porto Alegre, o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça e o idealizador do
projeto, Solano Ribeiro para o evento de acolhida ao Festival Cultura - A Nova Música do Brasil. O encontro
foi no Teatro São Pedro e estiveram presentes Loma e Mário Tressoldi (representando os Cantadores do
Litoral), Beto e Isabela Fogaça, Zé Caradípia, Betto Bollo, Luis Carlos Borges e Renato Borghetti entre
outros.
Festival Cultura II
Como diz o próprio texto de abertura: “O FESTIVAL CULTURA DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA irá revelar
o perfil da música no Brasil que é na verdade hoje, desconhecido até dos críticos e especialistas.” O Evento
será promovido pela TV cultura que vai oferecer ao primeiro colocado um premio de valor total de
R$200.000,00, sendo parte em dinheiro e parte na forma da produção de CD e DVD, além da veiculação e
participação em programas musicais.
Conselheiro
O compositor e pesquisador Ivo Ladialau Janicsek foi indicado pelo Governo do Estado para Titular do
Conselho Estadual de Cultura.
Noite Cultural
Neste sábado, sete de maio, a partir das vinte horas, acontece no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, a
Noite Cultural Açoriana. Várias apresentações de música, dança e teatro terão lugar em dois palcos
preparados pela Coordenação de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Município. Entre elas a
Invernada de Danças do CTG Estância da Serra, os grupos de danças e de canto do Programa AABB
Comunidade, Júnior e Juliano, Alquimistas, Renato Júnior, e ainda grupos visitantes de Gravataí e Santo
Antônio.
Cores
Na Noite Cultural Açoriana estarão representadas todas as nove ilhas açorianas através de simbologia de
suas cores: Santa Maria - ilha vermelha; São Miguel - ilha verde; Terceira - ilha Lilás; São Jorge - ilha
castanha (dourada); Graciosa - ilha branca; Pico - ilha cinzenta; Faial - ilha azul; Flores - ilha cor-de-rosa; e

Corvo - ilha preta.
Regulamento
O texto já está sendo analisado pelo músico indicado pela Coordenação de Cultura para representar as
bandas de Osório, Vinicius Marques da Rosa, que também dará a sua colaboração para o regulamento do
Festival Estudantil “Canto ao Vento” cuja primeira edição acontece em novembro próximo. A promoção será
da Coordenação de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura de Osório com a participação da Assessoria
de Imprensa da Prefeitura Municipal.
Neste fim de semana
O Grupo Cultural Maçambiques de Osório realiza seu auto folclórico em homenagem a São Benedito.

KleiTon & KleDir e CanTadoRes do LiToRal, JunTos na 19ª

MOENDA
Estarão juntos os dois maiores ícones brasileiros da música do Rio Grande do Sul e o grupo que se propõe a
resgatar e difundir os traços culturais afro-açorianos do nosso território mais meridional do Brasil: Adriano
Linhares, Carlos Catuype, Cássio Ricardo, Cléa Gomes, DaCostta, Juliano Gonçalves, Kledir,
Kleiton, Loma, Lúcio Pereira , Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo de Campos e Rodrigo Reis
estarão compartilhando e proporcionando ao público, patrulhense, gaúcho e brasileiro um dos mais
importantes momentos da música popular gaúcha dos últimos tempos.
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Festival Cultura
Estiveram em Porto Alegre, o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos
Mendonça e o idealizador do projeto, Solano Ribeiro para o evento de acolhida ao
Festival Cultura - A Nova Música do Brasil. O encontro foi no Teatro São Pedro e
estiveram presentes Loma e Mário Tressoldi (representando os Cantadores do
Litoral), Beto e Isabela Fogaça, Zé Caradípia, Betto Bollo, Luis Carlos Borges e
Renato Borghetti entre outros.

Festival Cultura II
Como diz o próprio texto de abertura: “O FESTIVAL CULTURA DE MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA irá revelar o perfil da música no Brasil que é na verdade hoje,
desconhecido até dos críticos e especialistas.” O Evento será promovido pela TV
cultura que vai oferecer ao primeiro colocado um premio de valor total de
R$200.000,00, sendo parte em dinheiro e parte na forma da produção de CD e DVD,
além da veiculação e participação em programas musicais.

Transmissão dos Festivais
A Rádio Rural AM 1120 transmite a maioria dos festivais e tem um programa
específico sobre o tema: Na Estrada dos Festivais, com apresentação da jornalista
e cantora Shana Muller. Em 2004 foram 22 festivais transmitidos , em 2005 tem-se a
expectativa de ampliar este número.

Do Litoral à Fronteira
O programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 18h. É o líder de audiência
na programação da Rádio Rural AM 1.120, emissora do Grupo RBS. A apresentação
é do amigo patrulhense Jairo Reis, que em breve estará publicando suas pesquisas
e estatísticas que resgatam a história dos principais festivais do estado.

Fase Regional da Moenda
Já estão definidos os jurados da Fase Regional da Moenda, que acontece em 1º
de julho em Santo Antônio da Patrulha: Clóvis Salazar, Daniel Alamon, Heleno Cardeal,
Pedro Guerra e Tássio Ramos. Os regulamentos com as fichas de inscrição já estão
à disposição na RIMA (Jorge Dariva, 810, Osório) e no Escritório da Moenda (Astrogildo
Maciel da Rosa, 290/04, Santo Antonio da Patrulha).

Conselheiro
O compositor e pesquisador Ivo Ladislau Janicsek foi indicado pelo Governo
do Estado para Titular do Conselho Estadual de Cultura.

Noite Cultural
Neste sábado, sete de maio, a partir das vinte horas, acontece no Largo dos
Estudantes Sônia Chemale, a Noite Cultural Açoriana. Várias apresentações de
música, dança e teatro terão lugar em dois palcos preparados pela Coordenação de
Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Município. Entre elas a Invernada de
Danças do CTG Estância da Serra, os grupos de danças e de canto do Programa
AABB Comunidade, Júnior e Juliano, Alquimistas, Renato Júnior, e ainda grupos
visitantes de Gravataí e Santo Antônio.

Cores
Na Noite Cultural Açoriana estarão representadas todas as nove ilhas
açorianas através de simbologia de suas cores: Santa Maria - ilha vermelha;
São Miguel - ilha verde; Terceira - ilha Lilás; São Jorge - ilha castanha
(dourada); Graciosa - ilha branca; Pico - ilha cinzenta; Faial - ilha azul; Flores
- ilha cor-de-rosa; e Corvo - ilha preta.

Regulamento
O texto já está sendo analisado pelo músico indicado pela Coordenação de
Cultura para representar as bandas de Osório, Vinicius Marques da Rosa, que
também dará a sua colaboração para o regulamento do Festival Estudantil “Canto ao
Vento” cuja primeira edição acontece em novembro próximo. A promoção será da
Coordenação de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura de Osório com a
participação da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal.

Neste fim de semana
O Grupo Cultural Maçambiques de Osório realiza seu auto folclórico em
homenagem a São Benedito.
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“Quando te deitares, não temerás; deitar-te-ás, e o teu sono será suave”.
BÍBLIA SAGRADA Proverbios 3, 24.

EDITORIAL

O velho General
precisa reviver
Dia 21 de maio, é o dia da
solidariedade, e a Escola General Osório
vai fazer uma grande manifestação
pedindo ajuda à comunidade para que a
reforma daquele prédio histórico tenha o
apoio de todos.
Na verdade é necessário esta união da
comunidade para ajudar uma escola que
já tem 81 anos de existência. Por ali
passaram milhares de alunos que hoje
podem dar uma contribuição para que no
todo o nosso velho General reviva e
continue sendo um exemplo de qualidade
de ensino ao longo da sua historia.
Dói muito das pessoas passarem por
ali, lembraram dos seus bons tempos, e
ao mesmo tempo verificarem que o prédio
precisa de reformas urgentes. É sabido
que existem verbas na Secretaria de
Educação, mas também é preciso que as
autoridades entendam que não dá mais
para esperar. O Velho General precisa de
ajuda urgente.

Por isso é importante a presença da
comunidade no dia 21. É necessário uma
grande manifestação inclusive o apoio de
outras escolas, pois o General é da cidade
e assim deve ser considerado.
Já existe uma comissão encarregada
de organizar esta manifestação.
Camisetas estão sendo confeccionadas.
Manifestos serão feitos. Enfim, é preciso
mais. Está na hora de provarmos que a
união da comunidade pode gerar coisas
boas para todos. O que não podemos
mais é ter vergonha de passar pelo
General Osório e ver suas paredes caindo
e sem pintura. Temos muito orgulho da
nossa escola. A atual situação não pode
mais continuar assim. Por isso, é
necessário a união de todos em busca de
um bem comum.
É importante que no dia da
solidariedade, estejamos todos juntos em
defesa do nosso velho General Osório.
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Noite Açoriana
Como choveu, as apresentações foram no Salão Paroquial. A presença
da do Grupo de Danças da Casa dos Açores de Gravataí foi a grande
atração da noite. Mostrando várias roupas típicas das diversas ilhas, o
grupo deu uma lição de cultura para todos que assistiam o evento. Num
certo momento o grupo convidou aos que quisessem dançar, e foi muito
bonita a integração. Juntos: crianças, empresários, professoras, gaúchos,
roqueiros, prendas, religiosos e políticos numa bela ciranda de dança
açoriana. Entre muitas outras apresentações também se destacou a
Invernada de Danças do CTG Estância da Serra, brilhante como sempre.
A realização foi da Coordenadoria de Cultura da Secretaria de Educação.

Noite Açoriana II
Não menos importante foi a presença da “Banda Alquimistas” que
preparou um arranjo baseado na sua concepção musical e dentro do seu
estilo para “Tropeiros do Divino” de Carlos Catuípe e Ivo Ladislau. Através
da música, com uma roupagem totalmente nova, a banda mostra que é
possível sim a participação e a integração dos jovens na cultura trazida
pelos açorianos. A participação dos Alquimistas é um marco de avanço
nas nossas atividades culturais, pois se cumpre o que diz o próprio
Presidente do Governo Regional dos Açores em sua mensagem: ...”Um
‘achamento’ que tem vindo a acontecer de forma acelerada nos últimos
anos e que se quer que seja feito com o sentido da História e das Raízes,
mas, sem dúvida, com o sentido da contemporaneidade do que são os
Açores e o Sul do Brasil, agora e no futuro. E o passado – um passado que
não pretendemos reeditar mas que queremos reconhecer nos traços
modificadores do presente e do futuro - mesmo com todas as vicissitudes
de um percurso próprio da época, orgulha-nos, porque os seus frutos
estão patentes na maravilhosa Terra Gaúcha , onde os Açorianos se sentem
em casa.”

Maçambiques
Em Aguapés, o domingo foi de oração e de festa em homenagem a são Benedito.
O Grupo Cultural Maçambiques de Osório esteve presente nas atividades culturais
e religiosas. Às onze horas, a missa e depois o almoço de confraternização.

Grandes projetos culturais devem
aguardar mais sessenta dias
Programa Petrobrás Cultural adia divulgação de resultados da seleção 2004/
2005.
“Em virtude de atraso na composição das comissões de seleção que precisava
garantir o olhar o mais abrangente possível sobre os projetos recebidos, fomos
obrigados a adiar para 30 de junho a divulgação dos resultados da Seleção 2004/
2005 do Programa Petrobrás Cultural. Lamentamos este imprevisto, porém julgamos
que se trata de preocupação fundamental no sentido de assegurar a qualidade da
análise. As comissões estão trabalhando e os resultados serão divulgados no site
da Petrobrás.”

Chegou o CD
Já está sendo distribuído o CD da 17ª Tafona da Canção de Osório. O disco é
enviado para todas as rádios do Estado e também para os músicos participantes.

Troféu Festivais do Brasil
O “Troféu Festivais do Brasil 2005” para o “Autor do Ano” Ivo Ladislau será
entregue pelo paulista Sergio Augusto na Moenda da Canção, em Santo Antonio da
Patrulha, no mês de agosto.

Falando em Moenda
A 19ª Moenda trará novidades para o julgamento das canções participantes da
Fase Nacional. Se a experiência der certo, será uma “grande sacada” da Comissão
Organizadora que ano a ano sempre está inovando e possibilitando o crescimento
do festival.

Galpão Crioulo
Foram gravadas nesta terça-feira as músicas “Cantiga de Mar”, “Libélula” e “Um
Terno Pela Paz”, músicas vencedoras da Tafona da Canção. O programa Galpão
Crioulo deve ir ao ar no domingo 21, às 6 horas da manhã na RBSTV e às 14h e 20h
no Canal Rural além de ser apresentado também na TVCOM.

Quinta-feira, 12 de maio de 2005.
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“Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR e se compraz no seus mandamentos”.
BÍBLIA SAGRADA Salmo 112

EDITORIAL

Politicamente correto
E o governo federal inventou uma
cartilha com objetivo de ensinar o
p o v o b r a s i l e i r o a s e m a n i f e s t a r,
opondo-se aquilo que verte da cultura
popular. Esta tentativa louca do
governo acabou sendo um prato
cheio para a turma do Casseta e
Planeta do que outra repercussão na
sociedade.
É impressionante como o poder
muda as pessoas, em especial aos
governos . O exemplo maior , é claro,
vem da presidência da República. O
Brasil aquele que nós todos
acreditávamos que mudaria um dia,
acabou com poucas ou nenhuma
diferença de outros governos, ao
ponto de até piorar a situação se
formos analisar as declarações do
presidente da Câmara dos deputados
a respeito da realidade brasileira.
Junto com Lula, que sempre
inventa um improviso para desespero
d o s a s s e s s o r e s, g a n h a m o s u m
Severino que defende com unhas,
dentes e barriga o empregos de
parentes e mais benefícios para quem
está no poder, no caso, ele próprio.
Agora vem a briga com a
Argentina, superando os campos de
futebol. Lembramos que o atual
presidente Argentino convidou Lula

para a posse e o tratou como um
digno representante de um continente
todo. Agora mudou de posição e está
colocando o governo brasileiro em
situação constrangedora. Até o
Maradona emagreceu 20 quilos
apesar de confessar que continua
com problemas com as drogas.
O que realmente o governo fez
pelo povo brasileiro? É difícil a resposta
porque não vimos nenhuma ação
concreta. Quantas escolas foram
construídas? Nos parece que o
interesse do governo em fazer
cartilhas impondo o que acha
politicamente correto é mais uma
ação para desviar a atenção do povo
para as reais necessidades da nação.
E as pesquisas indicam que o povo
brasileiro deve reeleger fácil o
presidente Lula. Então só nos resta
darmos viva ao governo, viva ao
Severino. Mas será que é isso que
queremos para o nosso país.
Quando será que veremos alguma
ação que nos permita dizer que
realmente a mudança aconteceu. A
única coisa politicamente correta são
as urnas e é lá que vamos colocar
nosso voto no ano que vem. Pense
nisso!

JORNAL REVISÃO

Quinta-feira, 19 de maio de 2005.

PAULO DE CAMPOS
paulodecampos@cantadoresdolitoral.com.br

Na sexta
Aloisio Adib (violão e voz), Manga (contrabaixo) e PC (percussão). O Grupo
Dupla face é o espetáculo no Café da Bruxa dia 20 a partir das 22 horas.

No domingo
Às seis horas e trinta e cinco minutos tem Galpão Crioulo na RBSTV com as
músicas Cantigas de Mar e Puxa-Puxê, vencedora e mais popular, respectivamente,
da 17ª Tafona da Canção. Depois, reprises em vários horários no Canal Rural e
TVCOM.

Em Minas Gerais e São Paulo outra vez
Nossos compositores de Osório, Tramandaí e Capão da Canoa, são classificados
pelo terceiro ano consecutivo nos maiores festivais de MPB do Brasil. Renato Júnior
e Cássio Ricardo levam para Americana/SP e Tatuí/SP “E se Jesus voltar”. Mário
Tressoldi e Chico Saga têm “A Moenda e o Tempo” em Tatuí/SP e “Nos Braços do
Violeiro” classificada no festival Viola de Todos os Cantos que acontece em Minas e
SP. Também no Viola de Todos os Cantos, Cássio Ricardo e Vaine Darde classificaram
a música “Moenda”.

Tafona na ACOFEM
Por solicitação e indicação da Coordenadora de Cultura, Miriam Müller, estive em
Santa Maria, representando a “Tafona da Canção” na reunião da Associação das
Comissões Organizadoras dos Festivais de Música do Rio Grande do Sul – ACOFEM.
Presentes, Prefeitos, Secretários de Turismo e de Cultura, Presidentes e
Organizadores da maioria dos festivais do Estado: Alegrete, Caçapava do Sul,
Candiota, Caxias do Sul, Encantado, Jaguarí, Osório, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro
Machado, Piratini, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar,
Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, São Gabriel, São Pedro do Sul. O
Secretário da ACOFEM, Paulo Mendonça, estava autorizado a representar mais
alguns festivais: Musicanto de Santa Rosa , Carijo e Palmeira das Missões entre
outros. A reunião, que durou mais de três horas, teve em sua pauta: Informações
sobre a LIC, o Projeto Único para a LIC, a volta do Troféu Vitória, Mostra dos Festivais
em Porto Alegre, Unificação de alguns itens dos Regulamentos. O foco central foi o
Projeto Único que consiste em inserir todos os festivais associados em um único
processo junto à LIC. Este fato, sem dúvida, beneficiará a todos e ao próprio movimento.
Após a aprovação pelos os presentes, ficou decidido que até o final do mês de junho
a associação protocolará o Projeto Único na LIC, para ser executado no ano de 2006.
Categorias: Já em reunião anterior, fora determinada a categoria (de A a E) dos
eventos, baseando-se em vários critérios, entre eles: número de edições realizadas,
periodicidade, população da cidade, custo de cada edição, aprovação pela LIC, etc.
O teto máximo dentro do Projeto Único para os festivais incluídos na categoria “A”
seria de R$100.000,00 tendo uma variação de 20% a menos para cada uma das
demais categorias. Como já se passou muito tempo, esses valores e a categoria de
cada evento serão revistos e atualizados.

Divulgação
Na reunião da ACOFEM foi dada ampla divulgação à “Tafona da Canção” através
da distribuição de CDs da 17ª edição e de informações sobre o nosso evento para os
festivais e também para as emissoras de rádio dos municípios presentes. Também foi
divulgado o trabalho do Grupo Cultural Cantadores do Litoral e de seus espetáculos
“Cantadores do Litoral e o Legado afro-Açoriano” e “KleiTon & KleDir e CanTadoRes
do LiToRal, JunTos”.

Apoio Cultural
Todas as despesas de viagem, alimentação e hospedagem para que se pudesse
representar e divulgar a Tafona da Canção na reunião da ACOFEM em Santa Maria
foram custeadas pelo grupo Cantadores do Litoral, como forma de apoio ao nosso
festival que não pode estar ausente dos grandes acontecimentos do meio do qual
faz parte.

Mais um grande artista divulga Osório
No livreto das músicas do 4º Minuano de Santa Maria está grafado o nome da
cidade de Osório ao lado do nome de Pedro Guerra. É um belo gesto do compositor
que agora reside no Condomínio Campos de Dentro, no nosso município.

LIC municipal
Santa Maria é um dos municípios que já tem a sua Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, no valor de um milhão de reais. Outros municípios podem e devem seguir o
exemplo.

EDITORIAL

/5

“Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam
disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores”.
BÍBLIA SAGRADA Mateus 7,15

A censura
A Rede Globo foi impedia
judicialmente de exibir imagens no
estado de Rondônia. A decisão levou
a maioria dos veículos de Imprensa
brasileiros a protestar contra esta
decisão judicial.
A Censura a Imprensa é uma página
negra no país, onde todos querem
esquecer. No regime militar atuou
junto as redações e a Imprensa só
publicava o que era interesse do
governo. Com isso o povo ficava sem
a informação da verdadeira realidade
brasileira. Quem descumpria ordem
era preso e não foram poucos os
jornalistas que sumiram nos porões da
ditadura, tendo como símbolo Wladimir
Herzog, que foi morto na prisão tendo
como culpa a defesa da liberdade de
Imprensa.
Até hoje muitas famílias procuram
alguma coisa de seus filhos que eram
jornalistas e nunca mais foram vistos.
A censura a Imprensa é a arma dos
governos ditatoriais para governar o
povo que fica mais fácil de ser
manipulado se não tiver informações

contrárias ao governo.
Mas o pior de tudo isso é que a Lei
de Imprensa em vigor é a mesma feita
pelo regime militar e até agora nossos
políticos não fizeram nada para mudar,
embora a própria constituição federal
garanta a liberdade de Imprensa no
país. Enquanto uma nova Lei de
Imprensa não for promulgada vamos
continuar a ações como esta contra a
Rede Globo.
Mas vivemos no mundo da
informação em que decisões judiciais
deste tipo perdem totalmente o valor
ou tem efeito contrário. A Internet
entrou em todos os lares que
quisessem ver as denúncias.
Estudantes se mobilizaram a
mandaram fitas ao estado onde estão
sendo apresentas em praças públicas.
Ou seja, deu efeito contrário e a
censura funcionou para alardear mais
as denúncias de corrupção no país.
Estamos em navos tempos e a
justiça também deve se adptar a isso.
Censura não pode existir mais.

