Staccatos nº66/2004 - 29 de junho
Vitória em 2ª Instância
A Sentença proferida a favor de Cássio Ricardo pela justiça Federal do Rio Grande do Sul foi confirmada
por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao Recurso
Interposto pela Ordem dos Músicos do Brasil. Resta agora saber se a OMB buscará recorrer de tal Decisão
no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, para defender a constitucionalidade da Lei que a criou.
Galpão Crioulo
O programa especial gravado na Festa do Peixe irá ao ar pela RBSTV no dia 11 de julho. Depois, na quintafeira da semana seguinte, será reprisado pela TVCOM e, pelo Canal Rural (35 da NET ou SKY), no domingo,
às 14 horas.
Nico e eu
Conversamos longamente, na Van da RBS antes da equalização de som. Nico continua o mesmo, sempre
brincando e criando piadas inteligentes, sempre simples e desprovido que qualquer vaidade pessoal, aliás,
ele tem horror disso. Lembramos de vários momentos de quando trabalhavamos juntos nos cursos de Pósgraduação em Folclore, na Faculdade de Música Palestrina, onde eu também fui seu aluno. Lembramos do
primeiro ano de Galpão Crioulo, quando Santolin, Paulinho Campello, Marlene Pastro e eu fizemos muitas
gravações, pois eramos, pela proximidade, uma especie de "Grupo Reserva" para qualquer eventual falta de
um outro convidado. Quando ele nos via chegando, desviava o olhar e carinhosamente por bricadeira, claro,
gritava: - "As Bichas Pampeanas já chegaram?" Isso se dava pelas nossas vestes avançadas para a época
"bombacha de brim", camisetas coloridas e sem mangas e alpargatas, jamais por qualquer outro motivo...
Ou não? Ele perguntou por muitos amigos comuns e me deu notícias de outros. A prosa estava boa, até ser
interrompida.
Aplausos de reconhecimento
Mesmo ausente, pois estava em Varginha/MG, participando da Final do 2º Viola de Todos os Cantos, Mário
Tressoldi foi muito aplaudido (por duas vezes) pelo público de Tramandaí, quando citado pela cantora Loma
durante a apresentação dos Cantadores do Litoral na gravação do Galpão Crioulo. É o reconhecimento de
um valor da terra pelo seu próprio povo. Isso é muito bonito e importante.
APAE
Recebo a informação, através de Silvio Benfica, que a APAE de Osório está completando 30 anos. Parabéns a
todos os que dela fazem o seu dia-a-dia de dedicação e amor. Fico emocionado cada vez que lembro o
maravilhoso trabalho que é feito lá.
Neto e eu na APAE
Fui portador do convite a Neto Fagundes para, junto comigo, fazer parte do corpo de Jurados do Festival
Estadual Nossa Arte promovido pela APAE, que este ano acontecerá na cidade de Rio Grande nos dias 28,
29 e 30 de outubro. Com certeza, estaremos lá vivendo mais uma vez (já participamos de outras edições)
dias inesquecíveis.
Staccatos nº65/2004 - 25 de junho
Aduana
A Banda que é composta por Victor Tiago (Caco) no violão e vocal, Victor Diego (Dego) no contrabaixo e
vocal, Victor Rodrigo (Dite) na guitarra solo, Fulvio Barbosa (Baiano) na percussão e Sandro Borba na
bateria. Estará neste sábado (26/06) fazendo o lançamento do seu DVD na Zap em Porto Alegre, e dia
03/07 no Maresias Itinerant Bar em Imbé.
Fulvio
O percussionista e cronista social Fulvio Barbosa é aluno de Técnica e Interpretação Vocal e de Linguagem e
Estrutura Musical na Rima.
Os "Victor"
São todos filhos de um outro Victor que fazia parte do Grupo Rebenque junto com o Jair Kobe e o Calike e
que (junto comigo que era do Cordas & Rimas, o cantor Vitor Hugo que era do Grupo folck e Fátima
Gimenez que integrava o Grupo Tempero), gravou o Disco "Som Grande do Sul" pela gravadora
Continental. Bah!... mas isso faz tempo!
Staccatos nº64/2004 - 24 de junho
Mais vitórias

O Departamento Jurídico dos Cantadores do Litoral informa que foram julgadas procedentes as Ações
Propostas contra a OMB por: ADRIANO LINHARES; RENATO JÚNIOR; NILTON JÚNIOR; MÁRIO TRESSOLDI;
DIEGO SARAIVA; ROSINEI COSTA. Muito provavelmente a OMB vá recorrer. Nos próximos dias sairá o
resultado do julgamento do Recurso Proposto pela OMB na vitória da Ação de CÀSSIO RICARDO. Temos
ainda aguardando julgamento mais seis liminares já concedidas a músicos do litoral. Nossas vitórias vão se
somando mais e mais! Informações juridico@cantadoresdolitoral.com.br
O CD da dupla
Júnior & Juliano estão em estúdio gravando o seu primeiro CD. A dupla mais popular, mais conhecida e mais
solicitada para animações do Litoral Norte (já tem agenda praticamente lotada até março de 2005) Lança o
CD "Só Vaneirão" em outubro deste ano. Participam das gravações, que estão sendo feitas no Estúdio @, os
contrabaixistas Cri Ramos, Tiago Munari e Giovane Fraga; o baterista Da Costta e o percussionista baiano
Loló; e ainda os violonistas e guitarristas Adriano Sperandir e Cássio Ricardo. Neste sábado, a partir das
23h30min, Júnior & Juliano estarão animando um Baile no salão Dois Irmão no Palmital.
Bandas no Guego
Numa promoção do Festival X, estarão se apresentando no Guego, na Av. Jorge dariva, em frente ao
Marquês, as bandas Tombshit, Coeso e I Hate School, no domingo 27 a partir das 19h30min, serão
arrecadados alimentos não perecíveis para o Asilo Lar dos Velhinhos.
Gravação será às 21h
A gravação do programa Galpão Crioulo na Festa do Peixe, será sábado 26, às 21 horas. Sempre divulgando
a cultura afro-açoriana, os Cantadores do Litoral estarão apresentando as músicas "Cantador do Litoral",
"Ventre Livre" e "Tropeiros do Divino". O programa especial deve ir ao ar no próximo domingo, 03 de junho
pela RBSTV.
Rural In Concert
Será no dia 16 de julho, às 20h, no Sulbrasileiro. A promoção é da escola Estadual de Ensino Médio
Idelfonso Simões Lopes. O festival que tem objetivos pedagógicos - habilidades musicais, senso de
organização, sociabilidade, criatividade e responsabilidade - prioriza a participação dos alunos da escola.
Novidade
Por sugestão dos próprios músicos (alunos) haverá uma espécie painel com os jurados, para que os
participantes tenham informações mais precisas sobre suas atuações e para que haja até um crescimento
nos próximos eventos.
Staccatos nº63/2004 - 22 de junho
6º Encontro de Músicos - Campanha do Agasalho 2004
Dia 08 de Julho, às 20h30min, no CTG Estância da Serra, o tradicional Encontro de Músicos, com as
seguintes atrações: Banda do Encontro, Banda KM, Cantadores do Litoral, César Oliveira e Rogério Melo,
Estação Zero, Estado das Coisas, Fabiano e Estação Jamaica, Grupo Quero-Quero, Júnior & Juliano, Luiz
Carlos Borges, Musical JM, Old Friends, Olivo Girelli, Osni Souza e Ozir, Solarize, Tchê Gaitaço, Walter
Moraes e Xiruzinho.
Quem faz
A realização é de Juarez Weber e Mário Duleodato que contam com o apoio dos Parceiros Voluntários, do
CTG Estância da Serra e de Édison Cunha sonorizações, das emissoras de rádio Osório e Jovem Pan, e ainda
com os patrocínios de JUVESA Veículos, Lair cabeleireiros, Madecon, Fernandes Materiais de Construção e
Posto Coelho e da Rima
Rural in Concert
Recebi o convite para fazer parte do corpo de jurados do Rural in Concert, que acontece no dia 16 de julho,
no GESB.
Cantadores no Galpão Crioulo
A Secretaria de Turismo de Tramandaí, junto com a RBSTV, tem a preocupação de promover os valores da
região. Portanto, dia 26, na Festa do Peixe, os Cantadores do Litoral (Adriano Linhares, Cássio Ricardo, ,
DaCosta, Diego Sá, , Juliano Gonçalves, Nilton Júnior, Paulo de Campos e as cantoras Loma e Cléa Gomes)
estarão gravando um especial para o Galpão Crioulo.
Em Varginha/MG
A música "Presságio" de Chico Saga, que foi apresentada em Araraquara/SP, está agora na grande final do
2º Festival Viola de Todos os Cantos em Varginha/MG neste dia 26 de junho. Lá estão Chico Saga (violão),
Lúcio Pereira (intérprete) e Mário Tressoldi (viola) que é também responsável pelos arranjos da orquestra de

vinte e dois músicos que estará se apresentando com eles.
Staccatos nº62/2004 - 19 de junho
Moenda
Cidreira e Santo Antônio foram as cidades vencedoras da 4ª Fase Regional da Moenda da Canção. Os
jurados Ivan Therra, Anddré Sallazar, Silvio Cônsul, Cássio Ricardo e Cléa Gomes classificaram as músicas
que representam o Litoral Norte para a 18ª Moenda da Canção que acontece de 20 a 22 de agosto: Magia
do Luar de Ivone Selistre e Nilton Júnior (Santo Antônio da Patrulha) e Magia do Mar de Jociel Lima
(Cidreira).
Staccatos nº61/2004 - 18 de junho
Fotos
Numa gentileza da Assessoria de Imprensa da Câmara de Vereadores de Osório, aqui estão alguns
momentos dos Cantadores do Litoral no lançamento da Campanha "Oório paraiso para se divertir e investir"
na Fazenda Santa Helena, dia 11. Fotos: Antão Sampaio.

Staccatos nº60/2004 - 17 de junho
Fase Regional da Moenda
Por desistência de uma das composições selecionadas, houve a substituição pela primeira música suplente
que é "Mar" de Nilton Júnior que representa Santo Antonio da Patrulha.
Mãe Sereia
A Música Mãe Sereia de Tanise Meroni e Jociel Lima, da última Tafona, agora faz parte do repertório do coral
da Escola Herlita de Cidreira.
Curisidade
Recebi uma mensagem sob o título "curiosidade" de Fábio Tiecher de Encantado/RS. Cumprimentando os
Cantadores do Litoral pelo sucesso alcançado no Mega-festival de Alegre e, nela, ele fala também achar
curioso, apesar de concordar plenamente com a idéia, que os festivais nacionais não exijam ineditismo para
as músicas participantes. Tanto que: "-A música classificada em 1º Lugar, no Festival de Alegre, "Do Outro
Lado da Noite", de Zebeto Correa (MG), foi finalista do 9º Canto da Lagoa de Encantado RS, minha cidade
natal, e encontra-se gravada no disco. A segunda premiada, "Sonho Imigrante", de Zé Alexandre (RJ), já
participou de vários eventos pelo país e, no nosso estado, está no disco do 18º Musicanto e trouxe ao autor
o prêmio de melhor intérprete daquela edição do festival." Ao que lhe respondi: " - Realmente, os festivais
nacionais não exigem o ineditismo, pois têm a finalidade verdadeira de divulgar os bons trabalhos em seus
estados. Portanto, uma música que ganha ou participa de um festival, muitas vezes é até convidada a
concorrer em outro, pois o que eles querem é qualidade para seus eventos. A Moenda e a California ja
adotaram esse sistema. Essa visão é que eu gostaria que os todos festivais gaúchos tivesses, mas... é difícil!
Cantadores no Galpão Crioulo
Diferente das atitudes que "alguns por aí" tomavam (mas isso já faz parte de um melancólico passado), a
Secretaria de Turismo de Tramandaí, junto com a RBSTV, tem a preocupação de promover os valores da
região. Portanto, dia 26, na Festa do Peixe, os Cantadores do Litoral estarão gravando o especial do Galpão
Crioulo.
Rádio Osório
Mais uma vez (e isso é muito bom) a Rádio Osório estará transmitindo direto de Santo Antônio da Patrulha
todos os detalhes da Fase Regional e ainda do Concurso "Garota Moenda".
Vereador Caio Rosa

Apesar de toda a divulgação de Osório e da região Litoral Norte que os "Cantadores do Litoral " têm feito,
não só no estado, como no país e até fora dele. Quero crer, sem cometer injustiças, ser esta a primeira vez
que o grupo é citado numa reunião da Câmara de Vereadores de Osório. Agradecemos portanto, a
lembrança e as palavras elogiosas do Vereador Caio Rosa.
Câmara
Já a Presidência da Casa, sempre tem apoiado o nosso grupo, seja cedendo o espaço para nossos ensaios
em algumas madrugadas de segunda-feira, seja na confecção de folders, através dos Srs. Oneimar Braga e
Antão Sampaio.
Grupo A3
Cristian, Adriana e Adriano Sperandir estarão se apresentando no CTG Estância da Serra, dia 26 de junho,
durante o Jantar Baile promovido pela Comenda do Estancieiro.
8 de julho
O 6º Encontro de Músicos. A maior e mais bem sucedida promoção e campanha de alimentos e agasalhos
estará acontecendo No dia 08 de Julho. Os idealizadores, promotores e realizadores são Mário Duleodato e
Juarez Weber que contam sempre com o apoio de todos os músicos e também de toda a comunidade.
Festivais estudantis
Engraçado, não recebo nenhum release de divulgação dos tradicionais festivais estudantis da cidade desde o
ano de 2002. Será que eles não precisam de divulgação nem apoio? São auto-suficientes?
Loma
Logo, logo, começa a gravação do novo CD da cantora Loma. O disco terá direção musical e arranjos de
Mário Tressoldi e Geraldo Flack. As minhas músicas "Canção de Nimar" e "Mulheres D'areia", em parcerias
com Cássio Ricardo e Kleiton Ramil respectivamente, estão na seleção de canções que farão parte deste CD.
Staccatos nº59/2004 - 13 de junho
Ainda mais alegrias
A música "Classificados" de Cássio
Ricardo
e
Renato
Júnior,
que
representava a cidade de Osório/RS,
obteve o Terceiro Lugar levando, além
dos troféus, um prêmio no valor de
cinco mil reais; já "A Moenda e o
Tempo" de Chico Saga e Mário
Tressoldi, que
representava Tramandaí/RS, ficou em quarto lugar, recebendo
troféus e dois mil reais. Eram as duas únicas representantes do Rio
Grande do Sul que participavam do mega-festival de música
popular brasileira da cidade de Alegre no Espírito Santo.
Cobertura
Houve falha na cobertura feita pelo site www.festivaldealegre.com.br. A responsabilidade é dos jornalistas
ou reporteres ou fotógrafos,sei lá, Eduardo Gregório e Tatiana Wuo que simplesmente ficaram tirando
fotinhos de pessoas do público e fazendo pequenos comentários sobre os grande shows que aconteciam no
evento. Durante os quatro dias de festival, não colocaram nenhuma palavra sobre as músicas concorrentes
nem sobre os participantes do festival. O que, para os internautas que acessavam aquele site, presumo, era
o mais importante, pois iam em busca de notícias sobre as músicas.
O Resultado (finalmente)
A primeira colocada foi a música "Outro Lado da Noite", de Zebeto Corrêa, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Em segundo lugar ficou a canção "Sonho Imigrante", de José Alexandre e João Alex, do Rio de Janeiro. Em
terceiro, "Classificados", de Renato Júnior e Cássio Ricardo, da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. O
quarto lugar também ficou no Rio Grande do Sul, na cidade de Tramandaí, pela música "A Moenda e o
Tempo", de Mário Simas, Chico Saga e Mário Teressoldi.O prêmio de melhor intérprete ficou com a cantora
Simone Cepeto, do Rio de Janeiro, que também garantiu o quinto lugar no festival com a composição "Só
Nós Dois". (texto de Eduardo Gregório)
Staccatos nº58/2004 - 12 de junho

Notícias alegres de Alegre
"A Moenda e o Tempo" de Mário Tressoli e Chico
Saga e "Classificados" de Cássio Ricardo e Renato
Júnior estão entre as dez melhores músicas do
Mega-Festival de Alegre no estado do Espírito
Santo. Lá estão, como únicos representantes do
Rio Grande do Sul: Adriano Linhares (Violão e
Cavaquinho), Mário Tressoldi (Viola de 12 cordas
e cavaco), Flávio Júnior, Loma e Renato Júnior
(intérpretes),
eles
contam
ainda
com
a
participação especial do músico carioca Zé
Alexandre. Agora, é só aguardar o resultado final
(a finalíssima começa daqui a pouco, (são 19
horas)). Temos certeza de que os "cantadores do
litoral" que nos representam terão ainda mais
êxito.
Staccatos nº57/2004 - 09 de junho
As classificadas para a Fase Regional da Moenda
Os jurados Anddré Sallazar, Cássio Ricardo, Cléa Gomes, Ivan Therra e Silvio Cônsul selecionaram as
seguintes músicas para a 3ª Fase Regional da 18ª Moenda da Canção que acontece dia 18 de junho:
Pescador de Sonhos de Sandro Andrade (Osório); Moura de Ivo Ladislau e Mário Tressoldi (Capão da
Canoa e Tramandaí); Feitiço da Lua de Anderson Rolim e Jociel Lima (Cidreira); Magia do Luar de Ivone
Selistre e Nilton Júnior (Santo Antônio da Patrulha); Palavras de Adilson Rodrigueiro (Cidreira); A Mágica
da Música de Paulo Oliveira (PC) e Mário Tressoldi (Osório e Tramandaí); Magia do Mar de Jociel Lima
(Cidreira) e Herança de Sandro Andrade e Paulinho Dicasa (Osório).
Staccatos nº56/2004 - 08 de junho
Kledir, um cronista na TV

Estreia quarta-09, às 20 horas, no Canal Brasil-Globosat (66 da Net ou Sky) "O Canto de
Kledir" um comentário semanal bem-humorado em forma de Videocrônica. A notícia na
íntegra está no Informativo (poa-rio-sampa).

"Osório paraíso para se divertir e investir" II
O evento, que tem show do Grupo Cantadores do Litoral (Dacosta na bateria, Cássio Ricardo no baixo,
guitarra e vocal, Diego Sá nos violões, Nilton Júnior nos teclados e vocal, Juliano Gonçalves no acordeão,
interpretação e vocal, e Paulo de Campos e Cléa Gomes como intérpretes), é direcionado aos representantes
de toda a Imprensa do Rio Grande do Sul e autoridades locais e estaduais. O espetáculo acontece no
Restaurante Santa Helena, Rua Pompílio Pereira de Camargo, 6.300 (Estrada do Caconde), em Osório.
Presságio
A música "Presságio" de Chico Saga, que foi apresentada para um público de 12 mil pessoas em
Araraquara/SP, está classificada para a grande final do 2º Festival Viola de Todos os Cantos que acontece
em Varginha/MG no dia 26 de junho.
Tribo Maçambiqueira
Em breve todas as informações sobre o grupo de Paulinho Dicasa, Marião e do compositor Sandro Andrade.
No site www.tribomacambiqueira.rg3.net ou www.cantadoresdolitoral.com.br/tribo é a união e integração
dos músicos litorâneos acontecendo e consolidando-se. O apoio cultural é da Rima.
ONG Catavento
Foi uma tarde de domingo memorável a proporcionada pela ONG Catavento. As bandas, Chicão Dornelles, o
teatro de bonecos Armando Farra o grupo de danças do CTG Estância da Serra e o grande final com Texo
Cabral (flauta) e Dinho (violão). Sensacional!
CD da Tafona
Chegou! ...Finalmente.
Staccatos nº55/2004 - 07 de junho
----- Original Message -----

O que encontrei na
minha
correspondência
hoje:

From: mariotre
To: cantadoresdolitoral
Sent: Monday, June 07, 2004 3:45 PM
Subject: viola

Paulo, novamente estamos na final do Viola de Todos os Cantos. No último sábado estivemos tocando a
música "Presságio" para um público de 12 mil pessoas. Neste momento estou em Sampa, em plena Praça da
Sé esperando nossos parceiros pra mais um pouco de estrada até o Espírito Santo.
O Lúcio ficou maravilhado, pois pela primeira vez cantou para este tamanho de público. O arranjo da música
rolou muito bem, e como poucas vezes na minha vida, me senti com o dever cumprido e sinceramente
mesmo que a música não passasse para a final, nós iriamos voltar para casa com esta sensação.
Gostaria de estar aí no show do Cantadores mas a estrada não permite, um forte abraço a todos, e até a
semana que vem.
Mário Tressoldi!!!
----- Original Message ----From: Vitor Hugo Martins
To: paulodecampos@cantadoresdolitoral.com.br
Sent: Monday, June 07, 2004 9:56 PM
Subject: Felicidades

Paulinho, meu querido
Como está meu maestro? Aqui quem te escreve é o teu antigo aluno, Vitor Hugo, primo do Renato Jr. Lembra?
Pois, como acredito que não saiba ainda, estou morando em SP a uns tempos e com a bênção da tecnologia, consegui encontrar este jornal do
antão em forma digital. É fantástico poder saber e interagir com as noticias de minha terra natal. Tua coluna é uma das primeiras que acesso
para saber como andam as novidades e meus grandes amigos pelo rio grande, o Cássio, Juca Gaiteiro, Juliano, Renato, este muito falo com ele
por telefone ou até mesmo mail, o Mario dentre outros. Meu abraço a todos e saiba que estou de olho nas novidades.
Vitor Hugo Martins

Staccatos nº54/2004 - 04 de junho
RBSTV e EPTV
Por solicitação da EPTV (Rede Globo de Minas e São Paulo) a RBSTV esteve por duas vezes em Tramandaí,
no Parque General Osório, para gravar entrevistas e videoclipes com Mário Tressoldi, Chico Saga e Lúcio
Pereira, Arranjador, autor, músicos e intérprete, respectivamante, da música "Presságio" que será
apresentada neste sábado, dia 5, em Araraquara no Festival Viola de todos os Cantos, promovido pela EPTV.
Duas etapas já aconteceram
As música já classificadas nas duas primeiras etapas (Bebedouro e São Carlos) são: "Benedito", de
Raimundo de Andrade; "Sonho de Imigrante", de João Lauá; "Alma, Viola e Coração", de Adão Quevedo;
"Êta Dó Que Eu Tô de Mim", de João Pereira da Silva; "Quem Tem Saudade Chora", de Rafael, Márdio, Zé
Renato e Ricardo Mário; intérprete: Nino Violeiro, de Bebedouro (SP); "Mãe Natureza", de Javert Joaquim de
Almeida; intérprete: Rolf Junior, de Araraquara (SP); "O Homem e a Terra", de Batista dos Santos;
intérpretes: Kadu & Caetano, de Campo Grande (MS); "Caminho das Águas", de Ricardo Vignini e Alex
Mathias; intérprete: grupo Lançaxote, de Altinópolis (SP); "Nossas Mulheres", de Carlos Gomes; intérpretes:
Carlos Gomes e Ivânia Catarina, de São Paulo (SP).
As próximas etapas do "2º Viola de Todos os Cantos" acontecem em Araraquara (5 de junho), Piracicaba (12
de junho) e Poços de Caldas (19 de junho), com a grande final marcada para dia 26 de junho, em
Varginha/MG.
"Osório: paraíso para se divertir e investir"
No próximo dia 11 de junho, a Administração Municipal de Osório lança o novo material publicitário do
Município. O slogan "Osório: paraíso para se divertir e investir" marca uma nova fase. São folders com
dados sobre os pontos turísticos, camisetas, cartazes, adesivos para carro e um jingle.
O evento, que terá um show do Grupo Cantadores do Litoral (Dacosta na bateria, Cássio Ricardo no baixo,
guitarra e vocal, Diego Sá nos violões, Nilton Júnior nos teclados e vocal, Juliano Gonçalves no acordeão,
interpretação e vocal, e Paulo de Campos e Cléa Gomes como intérpretes), terá como convidados os
representantes de toda a Imprensa do Rio Grande do Sul. O espetáculo acontecerá no Restaurante Santa
Helena, Rua Pompílio Pereira de Camargo, 6.300 (Estrada do Caconde), em Osório.
Festival de Alegre
Outra parte do Grupo Cantadores do Litoral estará participando do
Festival de Alegre, no Estado do Espírito Santo, nos dias 10,11,e 12 de
junho. Renato Júnior, Loma, Adriano Linhares e Mário Tressoldi

mostram para o público capixaba as músicas: "Classificados" (que
contará com a participação especial do carioca Zé Alexandre - aquele
da música "Me joga na parede, me chama de lagartixa" da 15ª
Moenda), e "A Moenda e o Tempo" que terá Flávio Júnior como
intérprete, com Renato Júnior e Loma nos vocais, Mário Tressoldi na
viola e Adriano Linhares no violão. São os músicos litorâneos levando o
nome da região para os maiores eventos culturais do país.

Zé Alexandre
Se por acaso, alguém não lembra (por não ter ido à 15ª Moenda) de "Me Joga na Parede, me Chama de
Lagartixa", com certeza lembrará de "Bandolins", pois, parceiro de Oswaldo Montenegro, Zé Alexandre
interpretou a música junto com ele no Festival de Música da TV Tupi em 1979. A música obteve o 3º Lugar e
depois foi transformada num perpétuo sucesso nacional.
Semana do Meio Ambiente
Aqui está a programação da festa-show de encerramento da
Semana do Meio Ambiente, promovida pela ONG CATAVENTO
com apoio da Rima.
No dia 06 de junho, domingo, das 14 às 19 horas, no Largo dos
Estudantes, apresentações artísticas e culturais.

Bebuínos -14h
teatro de bonecos Armando Farra - 14h30min
Sky Life - 15h
Armando Farra - 15h30min
Capoeira - 15h45min
Grupo da Rima - 16h
Hip-Hop- 16h30min
Quebrando Regras - 17h
Grupo de danças do CTG - 17h30min
Texo Cabral - 18h

O Salada não vem
O Grupo de dança e Percussão "Salada Brasileira", da cidade de Marau, dirigido por Marcelo Pimentel, não
poderá estar presente na Festa-show da ONG Catavento, por compromissos assumidos anteriormente. É um
pena, pois seria uma grande atração. Mas a Rima e a ONG Catavento certamente trarão este grupo em
outra oportunidade.
Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
www.cantadoresdolitoral.com.br - STACCATOS - PAULO DE CAMPOS ©2001-2008 - Todos os direitos reservados - Rima
EdiçõesLíteromusicais
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Luis Carlos Borges
O mestre está gravando mais um CD. Nesta semana, Loma teve
uma participação, como convidada, na gravação. A canção? “Cantador
do Litoral”. Vencedora da 1ª Tafona da Canção Nativa e música de
abertura do espetáculo dos Cantadores do Litoral. O novo disco de
Luiz Carlos Borges será lançado pela ACIT.

Xote do Sonhador
Como uma manifestação riograndense a música de Chico Saga e
Mário Tressoldi, que foi interpretada por Lúcio Pereira e Grupo “Chão
de Areia” ficou entre as doze finalistas do 19º Carijo da Canção
Gaúcha de Palmeira das Missões. Um dos mais radicais festivais
campeiros do Rio Grande do Sul. A Rádio Landell 87.9FM transmitiu
pela Internet. Com som perfeito, podia-se perceber o radicalismo dos
apresentadores. Pediam a opinião de um colega da Rádio Universidade
de Porto Alegre, que mostrava-se bem informado, identificando Mario
Tressoldi como compositor e pesquisador da música afro-açoriana
no Litoral. Ao que diz o apresentador da Rádio Landell: “- Então eles
que fiquem por lá!”. É... As barreiras já são impostas até aos artistas,
mas serão transpostas.

“Festivais deles”
Isso me fez lembrar de uma Comissão Julgadora que, no ano
passado, na pré-seleção, “parou” perante a beleza e a qualidade de
uma música de Cássio Ricardo, mas resolveu não classifica-la pois
as palavras de um dos jurados foram decisivas: “- É, é muito linda.
Mas, isso é pros festivais deles, lá!” ( leia-se - Pealo, Tafona e Moenda
- festivais da Região Litoral Norte).

De Palmeira para Sampa,
Minas e Espírito Santo
Lá sim: é outra visão, é outra história!

Araraquara
Chico Saga classificou na Linha Regional a música “Presságio”
que será interpretada por Lúcio Pereira em Araraquara no dia 05 de
junho, no festival Viola de Todos os Cantos.

Agora é no Espírito Santo
Depois de já terem participado brilhantemente, estando sempre
entre as primeiras colocadas, em outros grandes festivais brasileiros,
as músicas CLASSIFICADOS (Cássio Ricardo e Renato Júnior) e A
MOENDA E O TEMPO (Mário Simas, Mário Tressoldi e Chico Saga)
foram classificadas para o 21º Festival de Música de Alegre/ES. O
festival acontece de 9 a 12 de junho próximo. O festival de Alegre,
além de oferecer as maiores premiações em dinheiro do país,
(R$20.000,00 para o primeiro lugar, R$10.000,00 para o segundo,
R$5.000,00 para o terceiro, R$2.000.00 para o quarto e quinto lugares
e ainda R$1.000,00 do sexto ao décimo lugares) é na realidade um
Mega-Show que conta com a presença de 100.000 expectadores e
grandes shows durante quatro dias. Para esta edição o Festival de
Alegre conta com nomes como: Rita Lee, Gilberto Gil, Lulu Santos,
Charlie Brown JR., Skank, Sepultura, Paralamas do Sucesso, Zeca
Pagodinho, Titãs e Ivete Sangalo, entre outros.

Meio Ambiente
A Rima é parceira da ONG Catavento na promoção de domingo
às 14h no Largo dos Estudantes. Não Perca.
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“A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é
o Deus da minha misericórdia”. BÍBLIA SAGRADA Salmo 59, 17.

A Lagoa do Marcelino
Em boa hora a ONG
Catavento resolveu promover
uma palestra sobre a Lagoa do
Marcelino. Até um show está
sendo organizado. Nós, do
Revisão, há anos estamos
nesta busca constante de
conscientizar as pessoas para
salvar a Lagoa do Marcelino.
Estamos em plena semana
do Meio Ambiente. Nada mais
justo de começarmos a
debater a nossa Lagoa do
Marcelino, mesmo porque até
agora nada de concreto existe
para sua salvação . É claro
que as teses são muitas.
Vários estudiosos fazem
trabalhos maravilhosos em
cima da nossa lagoa, que
agora é tema de grandes
teses de doutorado.
Aqui em Osório, o geólogo
Gilberto Lessa, fez um trabalho
meritório sobre a lagoa,
concluindo que há salvação. O
D r.
Nelson
Machado,

palestrante do dia 03 de junho,
também é um especialista nas
soluções para nossa lagoa.
Mas a pergunta que não quer
calar, é quando chegará o dia
que realmente vão salvar a nossa
lagoa. Está provado pelas teses
apresentadas que tem salvação,
mas nada de concreto é feito
após estes belos estudos sobre
a nossa lagoa.
Por tudo isso, esperamos que
a ONG Catavento nos ajude a
salvar a lagoa . É meritório a
iniciativa de fazer reuniões e
palestras, mas muito mais do
que isso, necessitamos de uma
solução para nossa Lagoa, mas
parece que esse não é
interesses
de
nossas
autoridades , que certamente,
em ano eleitoral, irão fazer belos
e longos discursos , mas nada
de concreto. Enquanto isso a
nossa
lagoa
continua
agonizando.
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“Osório paraíso para se divertir e investir”
Amanhã, 11 de junho, a Administração Municipal de
Osório lança o novo material publicitário do Município.
O slogan “Osório paraíso para se divertir e investir” marca
uma nova fase. São folders com dados sobre os pontos
turísticos, camisetas, cartazes, adesivos para carro e um
jingle.

“Osório paraíso para se divertir e investir” II
O evento, que tem show do Grupo Cantadores do Litoral (Dacosta
na bateria, Cássio Ricardo no baixo, guitarra e vocal, Diego Sá nos
violões, Nilton Júnior nos teclados e vocal, Juliano Gonçalves no
acordeão, interpretação e vocal, e Paulo de Campos e Cléa Gomes
como intérpretes), é direcionado aos representantes de toda a
Imprensa do Rio Grande do Sul e autoridades locais e estaduais. O
espetáculo acontece no Restaurante Santa Helena, Rua Pompílio
Pereira de Camargo, 6.300 (Estrada do Caconde), em Osório.

Festival de Alegre
Outra parte do Grupo Cantadores do Litoral está participando do
Festival de Alegre, no Estado do Espírito Santo, nos dias 10,11,e 12
de junho. Renato Júnior, Loma, Adriano Linhares e Mário Tressoldi
mostram para o público capixaba as músicas: “Classificados” (que
conta com a participação especial do carioca Zé Alexandre - aquele
da música “Me Joga na Parede, me Chama de Lagartixa” da 15ª
Moenda), e “A Moenda e o Tempo” que tem Flávio Júnior como
intérprete, com Renato Júnior e Loma nos vocais e coreografias, Mário
Tressoldi na viola e Adriano Linhares no violão. São os músicos
litorâneos levando o nome da região para os maiores eventos culturais
do país.

Zé Alexandre
Se por acaso, alguém não lembra (por não ter ido à 15ª Moenda)
de “Me Joga na Parede, me Chama de Lagartixa”, com certeza
lembrará de “Bandolins”. Pois, parceiro de Oswaldo Montenegro, Zé
Alexandre interpretou a música junto com ele no Festival de Música
da TV Tupi em 1979. A música obteve o 3º Lugar e depois foi
transformada num perpétuo sucesso nacional.

Presságio
A música “Presságio” de Chico Saga, que foi apresentada para
um público de 12 mil pessoas em Araraquara/SP, está classificada
para a grande final do 2º Festival Viola de Todos os Cantos que
acontece em Varginha/MG no dia 26 de junho.

Tribo Maçambiqueira
Em breve todas as informações sobre o grupo de Paulinho Dicasa,
Marião e do compositor Sandro Andrade. No site
www.tribomacambiqueira.rg3.net ou www.cantadoresdolitoral.com.br/
tribo é a união e integração dos músicos litorâneos acontecendo e
consolidando-se. O apoio cultural é da Rima.

ONG Catavento
Foi uma tarde de domingo memorável a proporcionada pela ONG
Catavento. As bandas, Chicão Dornelles, o teatro de bonecos Armando
Farra o grupo de danças do CTG Estância da Serra e o grande final
com Texo Cabral (flauta) e Dinho (violão). Sensacional!

CD da Tafona
Chegou! ...Finalmente.
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“Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os
espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm
saído pelo mundo a fora”. BÍBLIA SAGRADA João 4, 1.

O potencial do interior
“De que adianta ter acesso a todos
os veículos de informações que o
mundo atual nos dá, se não ficarmos
sabendo o que está acontecendo na
nossa rua”.Esta afirmação é do
presidente da Associação dos
Jornais do Interior, Miguel Luz, que
resume a importância do jornal local
para suas comunidades.
Nesta sexta-feira, a cidade de
Osório recebe os diretores dos
jornais do Interior que realizam
Congresso Estadual em nossa
região. Nós, Osorienses, estamos
orgulhosos de termos junto ao nosso
convívio os colegas Adjorianos.
Cremos que a presença entre nós
fortalece os laços de amizade e
principalmente mostra a importância
dos jornais nas suas comunidades.
Saudamos
a
todos
e
manifestamos a confiança na
continuidade da nossa luta em bem
informar a população onde atuamos
com credibilidade e confiança da
comunidade. O apoio do prefeito
Eduardo Renda, aproveitando para

lançar uma campanha com objetivo de
dar uma nova visão para a cidade, foi
fundamental para o encontro dos
jornais do interior em Osório. A escola
da Fazenda Santa Helena vai mostrar
aos nossos colegas que aqui tem gente
investindo forte no turismo, e
demonstra claramente que esta área
passa a ter uma importância
diferenciada a partir de agora pela
administração municipal, e isso merece
o aplauso de todos.
Por outro lado nos sentimos
o r g u l h o s os d e p e r t e n c e r a u m a
Associação que age de forma
transparente e faz de tudo para
valorizar o seu associado. Os
investimentos feitos em Capão Novo
são a prova disso, dando aos jornais
do interior uma das melhores opções
de lazer para todos, e, num futuro
próximo um centro de eventos que
tende a ser modelo aqui na nossa
região.
Estamos felizes em termos os
jornais do interior junto conosco. Sejam
bem vindos!

Penitenciária Modulada de
Osório é interditada
À pedido do Promotor de Justiça de Defesa Comunitária, a Juíza da Primeira Vara
Cível de Osório, revigorou a interdição da Penitenciária Modulada de Osório proibindo o
ingresso de novos detentos.
A razão da interdição é o não cumprimento do acordo que previa a complementação
do sistema de tratamento de esgotos cloacais do estabelecimento prisional. Dito acordo
foi firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público de Osório.
Passado um ano a assinatura do acordo, nenhuma obra foi realizada.
Atualmente a Penitenciária, entre presos, segurança e visitas, tem movimento diário
de cerca de novecentas pessoas, lançando considerável carga de esgoto diretamente
no meio ambiente, contaminando o lençol freático. Apesar disso, a SUSEPE pretendia
transferir para dita Penitenciária cerca de duzentos presos do Presídio Central de Porto
Alegre, agravando ainda mais a situação.
Apesar da interdição para entrada de novos presos, o Ministério Público avalia a
possibilidade de recorrer no sentido da desocupação do prédio enquanto não houver a
regularização da situação ambiental do lançamento de dejetos humanos.
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Amanhã, a Fase Regional da Moenda
Os jurados Anddré Sallazar, Cássio Ricardo, Cléa Gomes, Ivan
Therra e Silvio Cônsul selecionaram as seguintes músicas para a 4ª
Fase Regional da 18ª Moenda da Canção que acontece amanhã, 18
de junho: Pescador de Sonhos de Sandro Andrade (Osório); Moura
de Ivo Ladislau e Mário Tressoldi (Capão da Canoa e Tramandaí);
Feitiço da Lua de Anderson Rolim e Jociel Lima (Cidreira); Magia
do Luar de Ivone Selistre e Nilton Júnior (Santo Antônio da Patrulha);
Palavras de Adilson Rodrigueiro (Cidreira); A Mágica da Música de
Paulo Oliveira (PC) e Mário Tressoldi (Osório e Tramandaí); Magia
do Mar de Jociel Lima (Cidreira) e Herança de Sandro Andrade e
Paulinho Dicasa (Osório).

Rádio Osório
Mais uma vez (e isso é muito bom) a Rádio Osório estará
transmitindo direto de Santo Antônio da Patrulha todos os detalhes
da Fase Regional e ainda do Concurso “Garota Moenda”.

Alegre: duas entre as quatro primeiras
A música “Classificados” de Cássio Ricardo e Renato Júnior, que
representava a cidade de Osório/RS, obteve o Terceiro Lugar levando,
além dos troféus, um prêmio no valor de cinco mil reais; já “A Moenda
e o Tempo” de Mário Simas, Chico Saga e Mário Tressoldi, que
representava Tramandaí/RS, ficou em quarto lugar, recebendo troféus
e dois mil reais. Eram as duas únicas representantes do Rio Grande
do Sul que participavam do mega-festival de música popular brasileira
da cidade de Alegre no Estado do Espírito Santo.

Kledir
Todas as quartas-feiras, às 20 horas, no Canal Brasil-Globosat
(canal 66 da Net ou Sky), o programa “O Canto de Kledir” um
comentário semanal bem-humorado em forma de Videocrônica. Kledir
também publica suas crônicas no site www.fuxico.com.br que pode
ser acessado pelos Destaques de www.cantadoresdolitoral.com.br
São crônicas, “Tipo Assim” ... Imperdíveis!

Grupo A3
Cristian, Adriana e Adriano Sperandir estarão se apresentando
no CTG Estância da Serra, dia 26 de junho, durante o Jantar Baile
promovido pela Comenda do Estancieiro.

18 de julho
O 6º Encontro de Músicos. A maior e mais bem sucedida promoção
e campanha de alimentos e agasalhos estará acontecendo dentro
de um mês. A novidade deste ano é a gravação ao vivo de um CD
pela ACIT. Os idealizadores, promotores e realizadores são Mário
Duleodato e Juarez Weber que contam sempre com o apoio de todos
os músicos e também de toda a comunidade.

Festivais estudantis
Engraçado, não recebo nenhum release de divulgação dos
tradicionais festivais estudantis da cidade desde o ano de 2002. Será
que eles não precisam de divulgação nem apoio? São auto-suficientes?

Loma
Logo, logo, começa a gravação do novo CD da cantora Loma. O
disco terá direção musical e arranjos de Mário Tressoldi e Geraldo
Flack. As minhas músicas “Canção de Nimar” e “Mulheres D’areia”,
em parcerias com Cássio Ricardo e Kleiton Ramil respectivamente,
estão na seleção de canções que farão parte deste CD.
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“Longe de mim o coração perverso; não quero conhecer o mal”.
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BÍBLIA SAGRADA Salmo 101, 4.

Quando a política não é boa
O vereador Rossano Teixeira
disse uma coisa na Câmara de
Ve r e a d o r e s q u e m e r e c e u m a
análise maior. Segundo ele hoje
t e m ge n t e
que
não
se
cumprimenta por causa da briga
de Alceu Moreira e Romildo
Bolzan Junior.
Realmente é uma coisa que
acontece. Infelizmente alguns
políticos da nossa cidade partem
do principio que se a pessoa não
é do partido dele não presta. E
quando estão no poder tentam de
todas as formas comprar a
consciência política das pessoas
com propostas tentadoras. Tem
aqueles que aceitam, mas
também tem aqueles que não
vendem sua consciência política,
e jamais assinam ficha em outro
partido em troca de um contrato
comercial, por exemplo.
Se agirem assim passam a
serem discriminados por aquela
facção política. Passam a não
receber mais nem o cumprimento
de certas pessoas. Mas se assinar
ficha a coisa muda. Passam a
serem reconhecidos como

capazes e competentes, só pelo
fato de ter uma filiação.
Esse tipo de coisa tem que
terminar na cidade. As pessoas têm
o direito de serem diferentes e
divergir dos outros. E não será a
política capaz de desnortear suas
vidas e até levar a própria falência
como acontece com muitos que
entram neste emaranhado da
política. Os partidos passam a ser
mais importantes que o ser humano.
Se não está no poder, se não diz
amém a todas as idéias então não
presta e passa a ser discriminado
por esta facção política.
Agora o PP dá um exemplo. Os
funcionários e secretários do PMDB,
exonerados na sexta-feira, são
reconhecidos como pessoas
competentes. Muitos lamentam que
tenham deixado o poder público
por causa da coligação que
terminou. É um exemplo que
merece ser analisado. As pessoas
não podem ser discriminadas
porque defendem um partido
político e não trocam de facção por
um cargo público. Pena que muitos
não pensam assim.
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6º Encontro de Músicos
Campanha do Agasalho 2004
Dia 08 de Julho, às 20h30min, no CTG Estância da Serra, o tradicional
Encontro de Músicos, com as seguintes atrações: Banda do Encontro,
Banda KM, Cantadores do Litoral, César Oliveira e Rogério Melo, Estação
Zero, Estado das Coisas, Fabiano e Estação Jamaica, Grupo QueroQuero, Júnior & Juliano, Luiz Carlos Borges, Musical JM, Old Friends,
Olivo Girelli, Osni Souza e Ozir, Solarize, Tchê Gaitaço, Walter Moraes e
Xiruzinho.

Quem faz
A realização é de Juarez Weber e Mário Duleodato que contam com o
apoio dos Parceiros Voluntários, do CTG Estância da Serra e de Édison
Cunha sonorizações, das emissoras de rádio Osório e Jovem Pan, e
ainda com os patrocínios de JUVESA Veículos, Lair Cabeleireiros,
Madecon, Fernandes Materiais de Construção e Posto Coelho e da Rima.

Rural in Concert
Recebi o convite para fazer parte do corpo de jurados do Rural in
Concert, que acontece no dia 16 de julho, no GESB.

Moenda
Cidreira e Santo Antônio foram as cidades vencedoras da 4ª Fase
Regional da Moenda da Canção. As músicas que representam o Litoral
Norte na 18ª Fase Nacional que acontece de 20 a 22 de agosto, são:
Magia do Luar de Ivone Selistre e Nilton Júnior (Santo Antônio da Patrulha)
e Magia do Mar de Jociel Lima (Cidreira).

Mãe Sereia
A Música Mãe Sereia de Tanise Meroni e Jociel Lima, da última Tafona,
agora faz parte do repertório do coral da Escola Herlita de Cidreira.

Cantadores no Galpão Crioulo
Diferente das atitudes que “alguns por aí” tomavam (mas isso já faz
parte de um melancólico passado), a Secretaria de Turismo de
Tramandaí, junto com a RBSTV, tem a preocupação de promover os
valores da região. Portanto, dia 26, na Festa do Peixe, os Cantadores do
Litoral (Adriano Linhares, Cássio Ricardo, DaCosta, Diego Sá, Juliano
Gonçalves, Nilton Júnior, Paulo de Campos e as cantoras Loma e Cléa
Gomes) estarão gravando um especial para o Galpão Crioulo.

Em Varginha/MG
A música “Presságio” de Chico Saga, que foi apresentada em Araraquara/SP,
está agora na grande final do 2º Festival Viola de Todos os Cantos em Varginha/
MG neste dia 26 de junho. Lá estão Chico Saga (violão), Lúcio Pereira (intérprete)
e Mário Tressoldi (viola) que é também responsável pelos arranjos da orquestra de
vinte e dois músicos que estará se apresentando com eles.

Tribo Maçambiqueira
Todas as informações sobre o grupo de Paulinho Dicasa, Mário DuLeodato e
do compositor Sandro Andrade estão no site www.cantadoresdolitoral.com.br/
tribo confira. O apoio cultural é da Rima.

Vereador Caio Rosa
Apesar de toda a divulgação de Osório e da região Litoral Norte que os
“Cantadores do Litoral “ têm feito, não só no estado, como no país e até fora dele.
Quero crer, sem cometer injustiças, ser esta a primeira vez que o grupo é citado
numa reunião da Câmara de Vereadores de Osório. Agradecemos portanto, a
lembrança e as palavras do Vereador Caio Rosa.

Câmara
Já a Presidência da Casa, sempre tem apoiado o nosso grupo, seja cedendo o
espaço para nossos ensaios em algumas madrugadas de segunda-feira, seja na
confecção de folders, através dos Srs. Oneimar Braga e Antão Sampaio.
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“Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo; o
que anda em reto caminho, esse me servirá”. BÍBLIA SAGRADA Salmo 101, 6.

Morreu um símbolo
da política brasileira
Morreu um símbolo da
política
brasileira.
Mesmo
aqueles que discordavam das
suas idéias jamais vão contestar
a sua liderança política. Após o
anúncio da sua morte os meios
de Imprensa começaram a
ouvir as manifestações de
pessoas de todas as linhas
políticas, e todos reconhecem
a sua liderança.
Mesmo o mais ferrenho
adversário nesta hora está triste
por perder tudo aquilo que
Brizola representou na política
brasileira. Na internet, no rádio,
na TV, a certeza que a nação
p e r d e u u m g r a n d e l í d e r. A
política brasileira nunca mais
será a mesma. Não vamos
mais poder dizer: “o que será
que o Brizola vai achar disso”,
ou
até
mesmo
ficarmos
aguardando
a
sua
manifestação a respeito de

determinados assuntos.
O nacionalismo de Brizola é
uma coisa que vai ficar registrado
na
história
política
brasileira.Defendia esta terra com
un ha s e d e n t e s, a p e s a r d a
ditadura ter lhe banido do país
q u e a m a v a t a n t o. U m i m e n s o
vazio vai ficar na política
b r a s i l e i r a. O p r e s i d e n t e Lu l a
decretou luto por três dias, mas
este luto será eterno. Não temos
mais Brizola. Nem ao menos para
discordarmos dele.
O país perdeu muito. Acima de
tudo perdeu um líder que nunca
foi acusado de corrupção, perdeu
um líder que nunca abriu mão das
suas convicções políticas, nunca
negociou a troca de partido e
sempre colocou o Brasil em
primeiro lugar. Assim era Leonel de
Moura Brizola. Vá em paz
companheiro.

