Staccatos nº 5 - 28 de setembro de 2001
Música
Este é o arquivo Bebe.mid, digitalizado por Wilson Cortez Ribeiro. A versão original de "Bebê"(Hermeto Paschoal) está no disco A Música Livre de Hermeto Paschoal Você quer
saber mais sobre o ”Campeão” e outros grandes músicos, vá ao site Música Instrumental Brasileira.
Notícias do Rio
Semana passada, a Bibiana (minha filha), contava que assistira um show de Kleiton & Kledir :
“ ...Ontem à noite olhamos sua coluna Staccatos. Nossa, que barato! Adorei, adorei mesmo! Só
fiquei triste com as atitudes do Zé Ramalho... decepcionante, sempre fui fã dele...
" A coluna sobre o Hermeto tá d+. ... Bem, aqui na Vila Isabel tá tudo bem... muita música...
música sempre, a toda hora... até eu já estou me contagiando e estou aprendendo a tocar
violão... O show do Kleiton & Kledir aqui na Vila foi um sucesso. Os 3 andares do shopping
ficaram cheios de gente se empurrando nos parapeitos e nas escadas rolantes.

Gente subindo e descendo pra ver o show, porque o térreo já tava lotado! Foi muito bom.”
E, nesta semana, recebi notícias pelo próprio Kleiton: “ ... A dupla continua sempre com muitos projetos. Outubro fazemos 14
shows, metade nordeste, metade Rio e ano que vem seremos homenageados pela Caprichosos de Pilares, onde o tema é “ Deu
Pra Ti! Tô em Alto Astral com Porto Alegre Tri Legal.” Beijos para todos e até a próxima. Sucesso para Cattulo no violino e para o
amigo sempre. Kleiton”
Já pensou?
Que show seria, em plena Sapucaí, na ala
“Amigos da Dupla”, euzinho sambando de
bengala e bombachinha? Ia ser uma festa
pras câmeras da Globo, não ia? ... Legal! ...
Acho que eu vou! ... Vai comigo, Perseu?
Visite
O site http://www.kleitonkledir.com.br/ ,
você saberá tudo sobre a essa dupla
gaúcha. Veja a grande divulgação que fazem
da música e de fatos folclóricos do nosso
Estado, por todo o país e exterior.
Rodrigo Munari
Depois de ter sido tremendamente elogiado
por Cláudio Brito, um dos apresentadores do
programa “Brasil na Madrugada” da Rádio
Gaúcha, Rodrigo Munari tem o lançamento
do seu primeiro CD individual, que tem
como título “Me Leve com Você”, previsto
para o final do mês outubro. É isso aí, os
artistas de Osório (e da Rima) na arrancada
para o sucesso e para o merecido
reconhecimento geral.
Mapa
O pessoal do
http://www.mapadanoite.com.br/ está
fazendo uma insistente divulgação de seu
jornal e de sua página, e claro, de todo o
agito para os notívagos.
Edu Natureza
Sempre em alto astral, e atento a tudo e a
todos, Edu Natureza (pianista e tecladista),
também tem disco por ser lançado. Será no
dia 4 de dezembro, no Túlio Piva, em Porto
Alegre. O título do CD é “Novo Brasil”.
Certamente será um ótimo disco, pois o Edu
é muito cuidadoso e um excelente músico e
arranjador.
Doutor Luiz Alberto Marques
Sou fã de carteirinha do Professor Betinho.
Gosto muito da sua forma de escrever,
pensar e agir. Estou feliz e orgulhoso por
sua conclusão do curso de Doutorado em
Educação e pelo cargo assumido na
Universidade Sul de Santa Catarina. Pena
que ele não tenha podido ficar por aqui.
Osório não podia prescindir do seu saber.
Festibar
Marco Araujo e Chicão Dorneles estão
produzindo o Guanabara Bistrô (João
Pessoa, esquina Lobo da Costa) uma casa
noturna porto-alegrense com muita música
ao vivo. Certamente estaremos reativando,
juntos, o Festibar (festival para a descoberta
de novos talentos) que eu realizava nos

Coluna Sonora
Nas próximas edições de Staccatos, estarei colocando músicas dos
nossos compositores. São arranjos para coral, escritos por mim e pelo
Mário Tressoldi, sincronizados em midi, para as músicas do Cássio
Ricardo e do Paulinho Dicasa. Aguarde!
Albatroz
Foram comemorados, durante esta semana, os dez anos da Escola
Estadual de Ensino Médio Albatroz. O ponto alto foi a homenagem
prestada, na Câmara de Vereadores, às ex-diretoras e a todos os
professores e funcionários que trabalharam ou ainda estão
trabalhando no colégio. No meio de muita emoção, e bonitas
apresentações dos alunos, foi lançada a primeira edição de um livro de
poesias escritas pelos alunos da 4ª série, em homenagem ao Professor
David Fleck.
Prudente em Sol
Dia 5 de outubro. Às 20h, no CTG tem o primeiro festival estudantil do
Colégio Prudente de Morais. Fui convidado para fazer parte da
Comissão de Avaliação, junto com o Fafá, Rita, Maria Helena e
Laurinha. É mais uma oportunidade para novos talentos aflorarem nos
palcos da vida.
2º Disco
Com a produção de Cássio Ricardo, já foram gravadas 8 músicas
piloto para o próximo CD de Renato Júnior. A gravação foi feita no
Studyo Fazenda. Já ouvi, e gostei. Entre as músicas novas estão:
Amigo meu (Renato Jr, Cássio Ricardo e Barcelos), Baião de Dois
(Vaine Darde e Renato Jr) e Fim de Mês (Mauro Moraes e Juliano
Trindade). Talvez sejam regravadas Xote da Praia (Paulinho Oliveira),
e uma música de Kleiton & Kledir. Dependendo do resultado das
reuniões desta semana, e das propostas das gravadoras que
pretendem lançar o disco, sairá já em dezembro. Mas, pode ficar para
março de 2002.
Homenagem
Segunda-feira, dia 1º de outubro, às 19h, na Câmara de Vereadores,
será oficializado o nome da nova rua que vai em direção a Lagoa do
Peixoto e Caconde, como Rua Pompílio Pereira de Camargo. Uma justa
homenagem sugerida pelo vereador Oniro Zanoni e acatada pela Casa.
A rua corta as terras que antes lhe pertenciam. Ele, um dos
fundadores do Sindicato Rural, era um humilde agricultor que acolhia
e ajudava a todos com sua extrema bondade e sabedoria que lhe
foram dadas pela própria vida.

bares Vinha D’Alho e João de barro, antes de
vir para Osório

Staccatos nº 4 - 19 de setembro de 2001
Música
Essa música é de Egberto Gismonti e chama-se Baião Malandro. E é um arquivo midi seqüenciado pelo próprio Egberto. Você pode ouvir essa e muitas outras visitando o site
Música Instrumental Brasileira, http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/2270/Vale a pena!
(Atenção Usuários Netscape: Tem que pegar plugin na página da Netscape —http://www.netscape.com/— para ouvir o som - N.E)
A Solenidade
A Solenidade de Lançamento do CD do Hino de Osório, foi muito bonita. Além dos Titulares dos três poderes, estavam presentes praticamente todos os secretários, vereadores,
o Ten.Cel. José Carlos Trevisan, comandante do 3º BPM (veio de Novo Hamburgo, especialmente para o evento), a imprensa (os três jornais, Momento, Revisão e Rota do Mar, o
Portal Litoral Gaúcho e a Rádio Jovem Pan) e algumas diretoras de escolas municipais e estaduais, além, é claro, do público que foi até a Câmara de Vereadores para prestigiar os
autores Osvaldo Vieira Aguiar e Loreno José dos Santos. A competente Banda do 3º BPM, junto com o não menos elogiável Coral da Associação de Estudos Culturais de Osório,
brindaram a todos com excelentes interpretações dos Hinos Nacional, Riograndense e de Osório, além de executarem também algumas músicas de seus repertórios. Depois, na
confraternização no restaurante do CTG, percebia-se a alegria e o orgulho nos olhos de todos (coral, banda, prefeito, secretários, convidados, autores, familiares, amigos), por
terem participado, naquele momento, de um Ato Cívico histórico para o município. Um verdadeiro ato de cidadania.

Sucesso
O Secretário
Norberto
Martins, já
encomendou a
segunda
tiragem do CD
para a
RIMADISCOS,
que já está
providenciando
a replicação.
Troféus
Meia hora antes do início da solenidade,
Paulo Paiva e a Sra. Madalena assessores do
Secretário de Governo, corriam para corrigir
um “pequeno engano” de quem
confeccionou as placas para os
homenageados, ao invés de Hino de Osório,
ele tinha entendido “Hemo”, concluindo que
só a abreviatura não ficaria elegante,
deveria então, escrever a palavra inteira
“Hemocentro” de Osório. Mas, ágeis e
competentes, os assessores resolveram o
problema.
O lamentável
NENHUM representante da emissora de
rádio, da qual um dos autores do hino é
funcionário, esteve presente na solenidade.
E o mais triste. No outro dia, os
apresentadores do programa de noticiários
matinal desdenhavam, em tom de deboche,
do ato cívico acontecido na noite anterior.
Só conseguiram com isso, magoar e, aliás,
como em tantas outras vezes, prestar um
desserviço para a comunidade. Foi,
simplesmente, a personificação da própria
anticidadania.
Osvaldo e Loreno
Os autores do Hino de Osório tornaram-se
imortais. Por tanto, fazem parte da história
do Município e jamais serão esquecidos.
Albatroz
A Escola Estadual de Ensino Médio
Albatroz, na qual sou professor de Educação
Artística, e que tem como diretora Zenaide
de Souza, está comemorando com uma
intensa programação, dez anos de
inauguração. Parabéns a toda a comunidade
do bairro Albatroz.
Trio Carioca
Formado por Luicano de Melo Dias
(bandolin), Marcelo Nascimento
(cavaquinho) e Carlos Monje (violão). Todos
eles cursando ou já formados em Música na
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
tocam quase que diariamente, muito choro,
maxixe, samba e bossa-nova no Carioca
Shopping (quartas); Petisco da Vila Shopping Iguatemi, Vila Isabel.(quintas);
Carioca Bar e Botequim - Shopping
Downtown - Barra da Tijuca. (sextas e
sábados).
Recebi

Hermeto Paschoal

Hermeto
Outro dia memorável, foi de sexta-feira quando, em Porto Alegre,
participei do encontro dos músicos com Hermeto Paschoal. Foi
simplesmente deslumbrante a palestra do Hermeto. Mesmo sendo
reconhecidamente um dos maiores músicos de todos os tempos, e por
isso mesmo, já estar carinhosamente sendo chamado por todos de “O
Campeão”, Hermeto é de uma humildade e de uma simpatia ímpares.
Fez, no Teatro Renascença, com que todos participassem tocando ou
cantando juntos, num belo improviso regido por ele, eram em torno
de duzentos músicos sob a sua direção. No final, eu dizia empolgado
(e o Edu Natureza achou a minha frase muito interessante e
profunda), que: “Em Hermeto, a simplicidade é a mãe da genialidade”.
Estavam lá
Entre outros, (desculpem os mais novos por não citá-los, mas estou
“um pouco” desatualizado, pois há doze anos afastado de P.Alegre... )
Beto Bollo, Chicão Dornelles, Edu Natureza, Newton Bastos, Leandro
Cachoeira, Luizinho Santos, Beth Krieger, Luiz Mauro Vianna, Franco
do Sexteto Blazz e o meu ex-aluno de bateria, Jonas Dornelles (filho
do Chicão). Nas próximas edições, darei notícias do que andam
fazendo, cada um deles.
Apresentações
Alguns integrantes do Grupo Cordas, Teclas & Rimas (Cássio Ricardo,
Adriano Linhares, Diego Sá, Renato Júnior e eu), estivemos na Escola
Prudente de Moraes, no encerramento da gincana promovida pela
escola, mostrando algumas músicas do Espetáculo “Cantadores do
Litoral”. E com as crianças do Projeto AABB-Comunidade, no CTG,
homenageamos Telmo de Lima Freitas por ocasião da Sesmaria.
Em Portugal
Carlos Catuípe deslumbrou os fadistas portugueses, com seu violão
de harmonias rebuscadas e de extremo bom gosto. E junto com Cléa
Gomes fizeram o maior sucesso na temporada de dezoito dias que

Várias mensagens, com elogios pra coluna,
do Júlio, Rodrigo, Alessandro, Isamara e do
Ivo Ladislau, de Porto Alegre; do Luiz
Edmundo (dizendo que não ouviu a música é surdinho, coitado- e que no Netscape a
coluna não funciona. E aí, Nelson?), da
Régia, e do Haroldo, de Pelotas: da Biba e
do Grupo de choro Trio Carioca, do Rio de
Janeiro, (a maioria, parentes, mas valeu!
Obrigado pelo incentivo.)

passaram por lá, mostrando as nossas músicas litorâneas.

Perceu
Que deve ser um índio grosso lá de
Santiago, enviou um e-mail pedindo uma
música do Mano Lima. Lamento informar
que a tecnologia ainda não está tão evoluída
assim, a ponto de poder seqüenciar a boa e
bela gaita botoneira, principalmente se for
de voz trocada, tchê!

Staccatos nº 3 - 12 de setembro de 2001
Coluna Sonora
Não é que deu certo. O Nelson é gênio! Já temos a “primeira coluna sonora do litoral”. Gostou de Passport? Ouça agora Canyon, tirada do mesmo arquivo. Ah! Você pode
mandar uma mensagem dizendo qual a música ou o gênero que gostaria de ouvir enquanto lê a coluna.
Declamando
Romeu Weber, amadrinhado por Cássio
Ricardo , ganhou os prêmios de 2º lugar e
Melhor Intérprete, ao defender o poema
“Réquiem para Juvêncio Gutierrez” de
Moises Menezes, na última edição do
BIVAQUE em Campo Bom. Agora, como
sempre, está trabalhando muito nos últimos
preparativos para a Sesmaria da Poesia
Gaúcha.
Borges na Argentina
Luiz Carlos Borges (acordeão), um dos
maiores instrumentistas do nosso Estado,
junto com Marcello Caminha (violão) e
Marco Michelon (bateria) fizeram shows na
Festa do Imigrante da cidade de Oberá na
Argentina, semana passada. Michelon, ,
volta à Argentina, com Eduardo Garcia e
Banda, para o show de encerramento da
mesma Festa. É a integração cultural dos
paises latinos, proporcionada pelo Mercosul.
Renato Junior
Depois de fazer shows diariamente durante
toda a EXPOINTER, contratado pela Purina,
uma empresa que trabalha com rações e
remédios veterinários, faz também, o show
de Abertura da Semana Farroupilha. Dia 13,
no CTG Estância da Serra. Além disso, está
preparando o repertório para a gravação do
seu segundo CD, que terá músicas próprias
e de compositores como Vaine Darde, Cássio
Ricardo, Elton Saldanha e Barcelos Ba. Deve
entrar em estúdio, breve.
Coral
O Coral da Associação de Estudos Culturais
de Osório, formado por Airton Capaverde.
Altamira Scur, Amilton Munari, Cíntia
Wilson, Cristiane Melo, Dimas Madruga,
Francine Witt, Frânei Pacheco, Iolanda
Soares, Laury Reis, Mario Silvino, Rener
Machado, Soloí Gonçalves e Teresinha
Souza, que tem a regência de Edite Marx,
ensaia todas as terças-feiras a partir das 19
horas, nos altos da Biblioteca Pública
Municipal.
Esses coralistas estão fazendo um trabalho
excelente. Pena que têm poucas
apresentações agendadas. Aliás, foram
muito competentes na gravação do CD do
Hino de Osório. Se você quiser participar,
apareça num ensaio, que certamente será
muito bem recebido por todos eles.

Hermeto Paschoal
O meu guru que, com Egberto Gismonti, são os maiores gênios da
música instrumental brasileira, estará no Porto Alegre em Cena, dias
13 e 14, fazendo palestras. Quem puder assistir, não perca, o cara é
demais! “Multi-instrumentista, consagrado no mundo inteiro, hoje é
considerado um dos maiores músicos de todos os tempos. Em 1966
criou o Quarteto Novo, grupo que inovou com sua sonoridade refinada
e riqueza harmônica. Em 1979, participou do Festival de Montreux, na
Suíca, quando foi editado o álbum duplo Hermeto Paschoal ao Vivo.
Em seu mais recente CD, "Eu e eles", Hermeto toca todos os
instrumentos sozinho. Além dos convencionais, criou músicas com
bombas de encher bexigas, pequenos butijões de gás, bonecos,
buzinas, chaleiras, máquinas de costura e água. Oficina: Caracterizase por encontro peculiar e informal onde a criatividade a serviço da
música é o fator principal e a resposta dos participantes norteia o
trabalho. Para ministrar a oficina, Hermeto, apoiado ao piano, dispõe
de objetos e acessórios do cotidiano.
Data: 13/09 e 14/09
Horários: 18h30min (dia 13) e 10h (dia 14)
Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307) Público alvo:
Músicos - Informações fone 3311.5156 r: 214” – Transcrito de
Especial Cidade Virtual/Terra.
Cássio Ricardo
Estará tocando ao violão, músicas de Telmo de Lima Freitas na
abertura da Sesmaria da Poesia Gaúcha, enquanto Jaime Brum Carlos
recita as merecidas homenagens ao grande compositor. Dia 15 no CTG
à noite.
AABB-Comunidade
Também no dia 15, só que à tarde, um grupo de crianças do
Programa AABB-Comunidade estará homenageando Telmo de Lima
Freitas, cantando “Morena Rosa” e “Prenda Minha”. Pela manhã, outro
grupo estará dançando na Praça Central, na Campanha de Doação de
Sangue.
Confirmada
A solenidade de lançamento do CD “Hino de Osório”, para as
19h30min do dia 18 de setembro, na Câmara de Vereadores. Não
custa repetir que o disco contém, além do Hino de Osório (coral e
Instrumental), o Hino Riograndense, o Hino Nacional Brasileiro e o
Hino à Bandeira Nacional. Todos executados pela Banda do 3º BPM e
pelo Coral da Associação de Estudos Culturais de Osório. Foi gravado
no Studyo Fazenda e produzido e replicado pela Rimadiscos, por
encomenda da Secretaria Municipal de Governo.
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