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A música do Litoral Norte
Numa cortesia de MPB.com que disponibila este player, ouça o som
do Litoral. Vários grupos do Movimento Cultural de Compositores,
Intérpretes e Pesquisadores da Música Litorânea, estarão mostrando
as suas músicas neste espaço. Tambores de Dandara (de Adriano
Sperandir e Jaime Vaz Brasil) com Adriana Seperandir e Cia A3;
Coração Afro-açoriano (de Edison Vieira, Cláudio Amaro e Dany
DK) com o Grupo Status; Canoeiro (de Paulo Cézar Oliveira- PC e
Paulinho DiCasa) com Paulinho DiCasa e Tribo Maçambiqueira;
Tainha do Maricá (de Mauro Moraes), ao vivo em 2003 com
Renato Júnior e Cantadores do Litoral, também do mesmo show
ao vivo, Parentes na África (de Cao Guimarães) com Loma e
Cantadores do Litoral; A Moenda e o Tempo (de Mário Simas,
Chico Saga e Mário Tressoldi) com o Grupo Chão de Areia; Santa
de Luz ( de Jociel Lima) com Jociel e o Grupo Kikumbi e Rei
Menino (de Carlos Catuípe e Ivo Ladislau) com Cléa Gomes e
Catuípe são as primeiras. Breve serão mais, muitas mais.
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Bombando
24ª Feira do Livro de Osório bombando com tantas presenças ilustres.
É sempre bom lembrar
Que já há três anos o pianista Celso Júnior Barrufi tem o patrocínio permanente da JUVESA VEÍCULOS, o que
lhe possibilita freqüentar o curso de piano do Instituto de Artes da UFRGS em Porto Alegre. Celso, que iniciou
seus estudos na RIMA e se mantém monitor da academia, foi o concertista responsável pelo Recital de Piano
em comemoração aos 18 anos da Rima em 2007. No próximo ano, Celso fixa residência em Porto Alegre,
para cursar a faculdade de música. Mas, antes disso ele poderia nos brindar com mais um recital. Quem sabe
agora em dezembro, para comemorarmos com mais requinte ainda o aniversário da JUVESA?
Galera do Rock da Rima
Para a sua estréia, dia 17 de dezembro, no Salão de Festas da
Brigada Militar, a Galera do Rock da Rima (alunos de 6 a 12
anos) está preparando, um grande show que, além de boa
música, terá telão, sonorização e gravação de DVD para
registro da primeira apresentação da Galerinha. Além da
sempre parceira da RIMA, a JUVESA VEÍCULOS, que “acredita e
investe no verdadeiro talento”, várias outras empresas estão
aderindo à idéia. Já está confirmado o Apoio Cultural de: Cia da
Música, Dominique Aviamentos, Solução Log Transporte e
Comércio, O Baile da Cidade, Escritório de Contabilidade
Camargo,
Doces Maquiné, Vidraçaria Saraiva, Dacor Tintas e Acessórios e Juvesa Veículos, naturalmente.

Agora é lei
Não tenho visto muito movimento nem interesse em providenciar o cumprimento de duas leis que vigoram
desde suas publicações em agosto de 2008 e setembro de 2009, respectivamente. A primeira é a do ensino
obrigatório de música nas escolas da educação básica de todo o Brasil, para incluir a música como conteúdo
do ensino de artes e que deve ser ministrado por professores com formação específica na área. As escolas
têm três anos para se adaptarem às mudanças. Cheguei a sugerir para a vice-direção da Facos, a criação de
um curso específico de Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música. Mas, minha idéia não
teve nenhuma repercussão, adesão ou retorno. Depois de constatado que a maioria do povo não sabe a
letra, desde setembro as escolas de ensino fundamental públicas e privadas de todo o país são obrigadas a
executar uma vez por semana o Hino Nacional. A lei, de autoria do deputado Lincoln Portela, foi sancionada
dia 21 de setembro de 2009 e entrou em vigor a partir da sua publicação. Tem alguma escola cumprindo?
Seria interessante também criar-se uma lei municipal que fizesse com que todos aprendessem a letra do
Hino de Osório. De autoria de Osvaldo Vieira de Aguiar, a letra diz: “Braços abertos aos pontos cardeais / E
tendo o Sul à esquerda do peito / Na encosta da serra, margeando o mar / Está aqui o lugar que é perfeito. /
Ao sopro suave da brisa nordeste / CONCEIÇÃO DO ARROIO, o princípio / Da vila, na ESTÂNCIA DA SERRA /
Que a OSÓRIO passou a município. / Mesmo que mudem divisas / Será conservada a memória / Ainda que
mais se divida / OSÓRIO é marco da história. / Alto dos morros com visão natural / Pairando qual pássaros
no vôo a vela / Espelham lagoas e seu manancial / Geografia divina, repleta e bela. / Esta cidade é mesmo
um encanto / Que integra a nação brasileira / Cintilam verde, vermelho e branco / No tremular de nossa
bandeira. / Onde a paz combate a guerra / Se conserva em harmonia / Lembrando ilustre filho da terra, /
Osório, o patrono da cavalaria.”
Serenata Britânica
Acústico com Paulo André Black Label, nesta sexta, 27, 22h, no Baguta Bistrô. E, na próxima sexta, 04 de
dezembro, o Sarau Beatles volta a se apresentar no Baguta que sempre tem trazido música de qualidade
para a noite osoriense.
19 de novembro- Staccatos 68/2009
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Feira do Livro
A área geral da Feira será no Largo dos Estudantes. Com atividades na Biblioteca Pública “Fernandes Bastos”,
na Sala Verde; no Museu Antropológico “Leonel Mantovani”; no auditório do Balcão SESC Senac Osório; no
auditório do Espaço Cultural Conceição; na CNEC/FACOS – Marquês; no CTG Estância da Serra e na Câmara
de Vereadores. No local da Feira haverá um espaço para a imprensa falada e escrita, apresentações musicais,
saraus, encontro com escritores, danças, contação de histórias, atividades pedagógicas, lúdicas e o ônibus da
Educação. Além da presença de muitos escritores e intelectuais.
Vitor Ramil
Fui convidado pela Sra. Secretária de Cultura Tâmara Carniel para ser o mediador no Bate Papo com o
cantor, compositor e escritor Vitor Ramil que estará na Feira do Livro de Osório na próxima terça-feira dia
24, às 20 horas, para falar sobre sua carreira e seus livros, Pequod (1999), A Estética do Frio (2004) e
Satolep (2008).
Reencontros
O que eu mais curto nos eventos culturais que frequento são os reencontros com velhos e queridos amigos
pessoais. Nesta Feira do Livro de Osório, não será diferente. Além do Vitor Ramil que terei a honra de
entrevistar, vou rever com certeza Sergio Napp, Paixão Cortes, Dilan Camargo, Joaquim Moncks, Ivan Therra
e Rodrigo Prates.
Feira da Música do Sul
No fechamento desta edição ainda não estava confirmada, pela prefeitura, a presença dos músicos
representantes do município de Osório na Feira da Música do Sul que está acontecendo desde ontem em
Novo Hamburgo. Dá pra acreditar?
Acorde Brasileiro
De 17 a 22 está acontecendo em Porto Alegre o Encontro Nacional das Músicas Regionais Brasileiras,
promovido pelo SESC, com a presença de grandes nomes como Dominguinhos e Zuza Homem de Melo, a
apresentadora do evento é a Loma.
Festival Estadual Nossa Arte das APAEs
Dias 23 e 24 estará acontecendo mais uma edição do festival em Garibaldi. A APAE de Osório estará
presente. Semana que vem eu conto mais.

Diego Ribeiro
O guitarrista osoriense Diego Ribeiro, que vive em
Londres e atua na banda Sandina fazendo shows por
todo o Reino Unido e também nos Alpes Franceses
onde os ingleses adoram esquiar durante o inverno,
está no Brasil e - como sempre que vem à sua
cidade natal - fez uma visita à RIMA, a academia em
que obteve a sua formação musical nos anos 90.
Desta vez ele encontrou a Galerinha do Rock da
Rima que naquele momento ensaiava para as suas
primeiras apresentações em dezembro. O encontro
proporcionou alegre interação e aprendizado tanto
para a turminha como para o Diego que prometeu
voltar a Osório no dia 23 para participar da
comemoração do Dia do Músico que a Rima vai promover junto com as bandas que têm em suas formações
ex-alunos da academia: Julian e Juliano e Só Vanerão, Grupo Chão de Areia, Cantadores do Litoral e Cia A3.

12 de novembro - Staccatos 67/2009
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Plauto Cruz
Um dos mais importantes instrumentistas do Rio Grande do Sul, o flautista Plauto Cruz, está completando
oitenta anos nesta semana. Todas as homenagens e lembranças de sua brilhante carreira como compositor e
instrumentista serão poucas para retratar a grandiosidade desse músico que já trabalhou com quase todos os
grandes artistas tanto do RS como de todo o pais. Parabéns querido amigo Plauto!
Futsal dos músicos
Conseguiram jogar mais uma... a quarta vez em oito anos. No
Salão de Esportes Colombo jogaram esta semana os “atletas da
Rima e dos Cantadores”. Como sempre, nem todos tiveram
preparo físico para resistir os 60 minutos de aluguel da cancha.
Sem falar nos que “amarelaram” como Cassio Ricardo, Mário
Tressoldi, Diego Pessoa e Henrique Rios que nem compareceram
ao jogo. Pela Rima jogaram DaCostta (5 minutos de suada
atuação), Cattulo, Patrik, Cristian (Cia A3), Julian e Celso Júnior
Barrufi; pelos Cantadores, um time realmente de peso, atuaram
Juliano Gonçalves, Nilton Junior, Adriano Sperandir, Rodrigo Reis
e Carlos (Cia da Música). O Resultado: Cantadores 21, Rima 19.
Foi um bom e divertido jogo. Claro que tecnicamente não foi lá
essas coisas, mas o que fica é a confraternização, a alegria do
encontro descontraído e a amizade dos músicos.
Falando em Músico
Dia 22 de novembro é o Dia do Músico e de Santa Cecília, sua
padroeira. Para marcar a data, ficou combinado um quadrangular
de futsal-musical entre as grandes equipes do Julian e Juliano e Só Vanerão, Cantadores/Rima, Cia A3 e
Grupo Chão de Areia.Os jogos acontecerão na segunda dia 23. Depois, um churrasco pra comemorar o Dia
do Músico. O problema é que a equipe do Cantadores/Rima ficará desfalcada, pois terá que ceder seus
atletas para os outros times.
Dado Wienandts
Ouvi, num CD demo, várias canções compostas e interpretadas por Dado, um músico e programador de rádio
que está radicado em Osório há pouco tempo. Num estilo pop, Dado Acústico é uma boa sugestão para atuar
nos bares que mantém música ao vivo na cidade.
05 de novembro - Staccatos 66/2009
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Feira da Música do Sul
Osório estará representada na Feira da Música do Sul de 19 a 22 de novembro na cidade de Novo
Hamburgo/RS, nos pavilhões da FENAC. Além dos shows escolhidos pela organização do evento - Cia A3,
Tribo Maçambiqueira e Cantadores do Litoral - que acontecem no sábado, dia 21, a partir das 19 horas,
teremos a presença e a exposição de produtos culturais de muitos músicos, compositores e produtores da

cidade participando das palestras e fazendo contatos e negócios relativos ao mercado musical em um
estande reservado para as Secretarias de Cultura e Turismo de Osório, além de um estande comercial da loja
e banda Roll Over Instrumentos Musicais que também estará divulgando e promovendo a música de Osório.
A Feira da Música do Sul tem entre seus patrocinadores a PETROBRAS.
Adriana recebe o Troféu Festivais do Brasil
Entreguei à cantora Adriana Sperandir, Melhor Intérprete 2009, o Troféu Festivais do Brasil em solenidade
realizada no Auditório da FACOS por ocasião da mobilização dos músicos na Etapa Osório do Circuito Gaúcho
de Música para a preparação de sua representatividade na Feira da Música do Sul que acontece de 19 a 22
de novembro de 2009 na cidade de Novo Hamburgo/RS, nos pavilhões da FENAC. Na presença de Santiago
Neto e do Vereador Denilson da Silva (organizadores do evento), do Prefeito Municipal, da Secretária de
Cultura, de Enzo e Rodrigo e de muitos outros músicos - representando o paulista Sérgio K.Augusto, Diretor
do Portal Festivais do Brasil - enfatizei a importância do prêmio que destaca os principais nomes nacionais
entre os participantes dos maiores festivais de música do país, dizendo que: “Mais do que premiar, esse
troféu tem a relevante função de reconhecer o trabalho de músicos, compositores, intérpretes, organizadores
e produtores que levam adiante a bandeira dos festivais de música que acontecem anualmente por todo o
Brasil, abrindo importantes espaços para difusão da música popular, independente de regionalismos, estilos
ou tendências, e que realizam o grande sonho de se fazer cultura neste nosso país”.
Feira Música Brasil
Saiu a lista dos 24 artistas e grupos selecionados para os shows da Feira Música Brasil que acontece em
dezembro em Pernambuco. Nenhum é do Rio Grande do Sul (?).
Entretanto, em Botucatu/SP
Mas, no VI Botucanto que está acontecendo de 4 a 8 de novembro, dos cinco shows selecionados, dois são
do RS: o show de Música Regional Paixão de Viola e Tambor com o Grupo Chão de Areia de Tramandaí e o
Show de Música Instrumental Milongaço com Maurício Marques de Porto Alegre.

Pedroca
Aluno do DaCostta na Rima, Pedro Arthur Peretto, 6 anos, é um dos “grandes
bateristas” que estará fazendo parte do recital e dos shows de fim de ano da
“Galerinha do Rock da Rima”.

Esta página também está disponível em *pdf - clique aqui para abrir
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“Osório, a cidade mais segura
do Estado no momento”
Eliana Ramos
Essa foi à afirmação do Diretor
do Departamento
de Ensino da Brigada Militar do
Estado, o Coronel
Sérgio Pastl, que
prestigiou a solenidade
de
inauguração da
ETPM/Osório. A
solenidade ocorreu
na
quarta-feira, 21 de
outubro e fixou-se
como mais um momento histórico do
município.
Jornal RevisãoO
que
representa esse
acontecimento
para a BM?
Coronel Pastel- Representa
um
aumento
da
infraestrutura para a formação
de novos quadros de militares e
para especialização, haja vista,
que essa Escola quando não estiver envolvida diretamente
com a formação dos soldados,
que demora no mínimo seis meses ou 1.100 h/aula, também vai
estar envolvida com a especialização. Nós da BM, após a
formação dos soldados, prevista para abril de 2010,
cumpriremos uma programa de
requalificação anual de uma
reciclagem de matérias ligadas
ao nosso ofício de 50 h/aula.
Temos também mais 50 cursos
de especialização voltados aos
nossos quadros, como por
exemplo, Cinotecnia Policial,
que é o uso de cães no policiamento, Direção Policial, Pronto
Socorrismo, Manejo com Abelhas, Captura de Animais,
Proteção da Flora e da Fauna e
Prevenção da Drogadição Infantil. Nós também vamos

FOTOS: ELIANA RAMOS

Feira da Música do Sul
Osório estará representada na Feira da Música do Sul
de 19 a 22 de novembro na cidade de Novo Hamburgo/RS,
nos pavilhões da FENAC. Além dos shows escolhidos pela
organização do evento - Cia A3, Tribo Maçambiqueira
e Cantadores do Litoral - que acontecem no sábado, dia
21, a partir das 19 horas, teremos a presença e a exposição
de produtos culturais de muitos músicos, compositores e
produtores da cidade participando das palestras e fazendo
contatos e negócios relativos ao mercado musical em um
estande reservado para as Secretarias de Cultura e Turismo de Osório, além de um estande comercial da loja e
banda Roll Over Instrumentos Musicais que também estará divulgando e promovendo a música de Osório. A Feira
da Música do Sul tem entre seus patrocinadores a
PETROBRAS.

Cel Pastel durante homenagens feitas na solenidade
utilizar essa infraestrutura
para qualificação desses quadros não apenas para o litoral.
Hoje temos aqui em Osório,
soldados em curso, de todos
os rincões do Estado e continuaremos a ter 365 dias por
ano. Também para nós que durante o verão deslocamos
quase três mil militares da BM
para atuar como salva-vidas,
policiais em balneários e policiais rodoviários, significa o
grande aumento da capacidade de basear essas operações
de homens, viaturas, cavalos,
cães, embarcações e aeronaves. Isso vai diminuir em
muito os custos do Estado que
antes tinha de fazer um desembolso
de
locação
de
ambientes.
JR- A formação dos alunos vem minimizar a carência
do efetivo no Estado e oferecer maior segurança à
população?
Coronel Pastel- Certa-

Coronel Pastl junto ao quadro dos fundadores da ETP Osório

mente, como nós temos aqui instalações excelentes e bem
adequadas isso reflete na qualidade do homem e da mulher que
aqui encontra conforto, organização e limpeza. Ele leva para a
vida toda. As pessoas que vem
da comunidade, cujas famílias
nos legam seus filhos e serão
formados aqui, vão levar essa
imagem de segurança e organização por toda a sua vida, vão
transmitir para seus filhos e netos, saudades desse momento
aqui. Também nesse momento
eles têm de estagiar para demonstrar aos instrutores que os
conhecimentos e habilidades
ministradas foram assimilados.
Isso eles fazem no entorno, na
cidade de Osório e dos municípios. Diretamente há um
aumento do nível de segurança
pública. Também estabelecem
laços afetivos e sociais com as
pessoas da comunidade, eles
andam uniformizados, vão às
compras, às atividades de lazer.
Faz com que tenhamos sempre
mais 200 ou 240 soldados aqui
vivendo durante o ano. Certamente Osório passa a ser uma das
cidades mais seguras do RS, nesse momento.
JR- Essa data é histórica e
gratificante para o Diretor de
Ensino da BM RS?
Coronel Pastel- Todo mundo gosta de ver uma obra
realizada. Essa Escola é sonhada
há mais de 20 anos na oficialidade da BM. A oficialidade luta há
mais de cincos anos para esse
empreendimento e encontrou
no seio da Prefeitura, do Poder
legislativo, Poder Judiciário,
Ministério
Público,
empresariado e na comunidade
geral o apoio. Certamente é um
momento de satisfação para todos os 25 mil brigadianos
gaúchos e principalmebte para
Osório.

Adriana recebe o
Troféu Festivais do Brasil
Entreguei à cantora Adriana Sperandir, Melhor Intérprete 2009, o Troféu Festivais do Brasil em
solenidade realizada no Auditório da FACOS por ocasião da
mobilização dos músicos na Etapa Osório do Circuito Gaúcho de Música para a preparação de sua
representatividade na Feira da Música do Sul que acontece de 19 a 22 de novembro de 2009 na cidade de Novo
Hamburgo/RS, nos pavilhões da FENAC. Na presença de
Santiago Neto e do Vereador Denilson da Silva
(organizadores do evento), do Prefeito Municipal, da Secretária de Cultura, de Enzo e Rodrigo e de muitos outros
músicos - representando o paulista Sérgio K.Augusto,
Diretor do Portal Festivais do Brasil - enfatizei a importância do prêmio que destaca os principais nomes nacionais
entre os participantes dos maiores festivais de música do
país, dizendo que: “Mais do que premiar, esse troféu tem a
relevante função de reconhecer o trabalho de músicos, compositores, intérpretes, organizadores e produtores que
levam adiante a bandeira dos festivais de música que acontecem anualmente por todo o Brasil, abrindo importantes
espaços para difusão da música popular, independente de
regionalismos, estilos ou tendências, e que realizam o grande sonho de se fazer cultura neste nosso país”.

Feira Música Brasil
Saiu a lista dos 24 artistas e grupos selecionados para
os shows da Feira Música Brasil que acontece em dezembro
em Pernambuco. Nenhum é do Rio Grande do Sul (?).

Entretanto, em Botucatu/SP
Mas, no VI Botucanto que está acontecendo de 4 a 8 de
novembro, dos cinco shows selecionados, dois são do RS: o
show de Música Regional Paixão de Viola e Tambor com
o Grupo Chão de Areia de Tramandaí e o Show de Música
I n s t r u m e n t a l
Milongaço com Maurício Marques de
Porto Alegre.

Pedroca
Aluno do DaCostta
na
Rima,
Pedro
Arthur Peretto, 6
anos, é um dos “grandes
bateristas” que estará
fazendo parte do recital
e dos shows de fim de
ano da “Galerinha do
Rock da Rima”.
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O Guri passou por aqui
Por Paulo de Campos

Dia 06, SARAU BEATLES no
BAGUTA BISTRÔ
Recado aos osorienses:
Hello friends! Tudo em “riba”?
Conosco tudo legal!
Novembro começando em alto astral! Para nós é uma beleza, começar
novembro no Baguta Bistrô em Osório!
Nós temos um carinho muito especial pela cidade de Osório e por seu
povo. Em primeiro lugar, porque é um
povo que nos acolheu de uma forma
sem tamanho. Temos uma porção de
amigos por aí, amigos queridos mesmo, que são preciosos! O segundo show
do Sarau Beatles também foi realizado
em Osório, assim como vários das nossas bandas antigas, e sempre fomos
bem prestigiados e aplaudidos. O povo
de Osório também tem uma cultura

excelente! Repleto de bons músicos,
escritores, atores, dançarinos.
Não é em todo lugar em que se prefere sair da frente da TV em casa, para
ver uma dupla tocar Beatles. Ah, mas
em Osório não é assim! A galera canta,
dança, grita e se diverte conosco em
cada canção e a cada show, o que nos
faz sentirmos valorizados e com mais
força para seguir em frente!
Então deixamos mais uma vez nosso convite para todos vocês amigos, dia
06 de novembro, Sarau Beatles no clássico Baguta Bistrô.
Viva a música dos Beatles e viva
Osório!
Obrigado e até lá!
Marcelo Astiazara & Tiago Goulart

Voluntários da CEEE realizam
doações em Capão da Canoa
Os voluntários do Ilumine Vidas - Programa de
V o l u n t a r i a d o
Corporativo do Grupo
CEEE, entregaram a Escola Municipal de Educação
Infantil Recanto dos Baixinhos um computador,
brinquedos, livros e roupas infantis arrecadados
durante a campanha do
mês da criança. A iniciativa foi realizada pela
Gerência Regional Litoral
Norte, em Capão da Canoa, onde o grupo doou
265 itens à instituição na
última sexta-feira (30). A escola fica localizada na Rua General Osório s/nº Bairro Santa Luzia, e atende 136 crianças de seis meses a três anos.

Festa em Louvor a Nossa Senhora de Fátima
Dia 08 de Novembro de 2009
Alto Ribeirão
Santo Antônio da Patrulha
As 10h30min – Missa na Igreja, logo após procissão.
12h - Almoço Festivo
14h – Festejos Populares e Leilão
17h – Reunião Dançante animada pelo Musical CIA A3

Programação da semana
Sexta (06/11) latinha R$ 2,00 a noite toda e
MAKAHA: showNessa
de pagode com o Grupo Sensa

Aloha Bar: (06/11) Julian e Juliano e só Vanerão
Bar do Largo: Quinta-feira (05) Serginho Sá e Banda

FOTOS: JAIR KOBE

Numa prazerosa, efervescente e instigante semana cultural de sucesso absoluto o Festival de
Teatro de Osório, promovido pela Secretaria de Cultura, trouxe pela segunda vez à cidade o comediante
Jair Kobe - o Guri de Uruguaiana.

Mas quem é esse Guri, tchê?
Natural de Porto Alegre, Jair Kobe é de uma família grande (sete irmãos, todos com J) e, segundo
ele, por incrível que pareça todos se dão bem. Herdou do pai o bom humor e a musicalidade e de sua
mãe a tranquilidade. Cursou três faculdades diferentes (Análise de Sistemas, Música e Ciências
Contábeis). Entre as profissões de Jair pode-se citar a de sacoleiro, a de músico,
a de comerciante, e a de fotógrafo profissional. Em 2001, com o show “Seriamente Cômico” no Teatro do Ipê, Jair Kobe estreou como humorista.
Quem assiste a um espetáculo protagonizado por Jair Kobe percebe a grande participação de repertórios musicais nas apresentações. Sua aptidão musical
se desenvolveu a partir dos 16 anos, quando aprendeu a tocar violão com o
professor Mário Barros. Em 1978, com o “Grupo Rebenque”, ganhou vários
festivais e gravou o LP Som Grande do Sul junto com os grupos “Tempero”,
“Folk”, “Fruto da Época” e “Cordas & Rimas”. Nesta mesma época cantava como
tenor no Coral de Câmara do Rio Grande do Sul.
Em 1981, Jair fundou, juntamente com Fernando Cardoso, o Grupo “Canto
Livre”, após vencerem o festival “Vindima da Canção”. A música que inspirou o
nome do grupo tinha letra do poeta Sérgio Napp. Em 1982, foi gravado o primeiro LP do “Canto Livre”. Depois de terem participado dos maiores festivais de
música do Rio Grande do Sul, em 1985, Jair, Fernando e Napp classificaram a
música “Esse Gaiteiro” no Festival dos Festivais da Rede Globo. Com Renato
Borghetti os acompanhando chegaram à semi-final do Festival no
Maracanãzinho/RJ. Neste mesmo ano gravaram pela RBS Discos seu segundo
LP, com destaque para a música “Baile de Candeeiro” que se tornou abertura do
programa “Galpão Crioulo” da RBS TV durante cinco anos. Em 2001, Napp,
aproveitando os 20 anos da formação do grupo, lançou um CD com 18 canções
do grupo, reunido os ex-integrantes mais uma vez. O sucesso foi tanto que “Canto Livre” voltou à ativa, só que Jair se afastou novamente, em 2004 devido a sua
lotada agenda como humorista. (fonte: Jornal O Farroupilha on Line).

O Guri e eu

Depois do show
no Largo dos Estudantes – espaço muito
elogiado por Jair – um
bom jantar marcou o
nosso
reencontro.
Jair Kobe (o Guri de
Uruguaiana) e eu, recordando nosso início
de carreira juntos,
quando gravamos o
LP Som Grande do Sul,
no final dos anos setenta, contávamos a
toda a sua equipe e ao
empresário Rodrigo
Garcia Pires que nos recebia no A Lenha, que o tal LP fora produzido por Airton
dos Anjos (nosso querido Patineti) o maior produtor musical do Rio Grande de
Sul - responsável pelo lançamento nacional da maioria dos artistas, inclusive de
K&K e Elis Regina: “– Eu gravo! Eu gravo! Eu gravo! Que loucuuuraaa!”; e que
participaram também desse disco, entre outros, Heleno e Fátima Gimenez do
grupo Tempero, o cantor Victor Hugo com seu irmão Paulo Silva no Grupo Folk,
Calique (autor de Vida) e seu irmão Jairo Kobe com ele no Grupo Rebenque e
ainda Zé Caradípia que integrava o grupo Cordas & Rimas junto comigo.
Lembramos do primeiro festival da Guarita, em Torres, quando Jair Kobe
apresentou a música mais popular do evento. Lembramos também do tempo
em que Jair Kobe, morando em Capão da Canoa, trabalhava como fotógrafo
artístico em feiras e congressos, e até de um dia - em 2001 - quando nos encontramos ali na Padaria Central aqui de Osório e Jair me informava que iria para
Porto Alegre tentar voltar aos palcos, pois, criara um projeto para fazer shows
humorísticos. De lá pra cá, tenho acompanhado a confirmação do sucesso do
Guri de Uruguaiana, feliz pelo êxito do projeto do amigo que, comigo, iniciara a
carreira artística.
Quanto ao espetáculo, o Guri de Uruguaiana supera todas as expectativas.
Não é por menos que apenas naqueles dois dias tinha, além da de Osório, mais
cinco apresentações programadas. Com uma linguagem simples e direta contagia e interage com o público envolvido e empolgado com o que está assistindo.
Público aliás, muito bom aqui em Osório, calculamos cerca de duas mil pessoas
no Largo Sonia Chemale - Jair até brincava lá no A Lenha, dizendo que contara
até 1238 pessoas, mas que se atrapalhou pois uma pessoa trocara de lugar duas
vezes e por isso ele teria que contar tudo de novo...
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III Copa Osoriense de Boxe reúne mais
de mil pessoas no ginásio da AABB
Mais de mil pessoas assistiram nesse domingo, dia 8, no
ginásio da AABB, em Osório, a
III Copa Osoriense de Boxe.
Mais de 50 atletas das cidades
de Sapiranga, São Leopoldo,
Sapucaia do Sul, Caxias do Sul,
Santa Maria, São Gabriel, Porto
Alegre, Tramandaí, Imbé,
Osório, além de Sombrio, em
Santa Catarina participaram do
torneio de 17 lutas, duas delas
na categoria feminina. Autoridades prestigiaram o evento como
o Prefeito de Osório, Romildo
Bolzan Junior, o vice-prefeito,
Luiz Gomes Anflor, secretários
municipais como Gilmar Luz da
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e da Habitação, Elizete
dos Anjos, o vereador Denilson
da Silva, além de um público animado que fez barulho para
torcer pelo seu boxeador.
O ringue foi montado no
centro do ginásio e 800 cadeiras foram colocadas em sua
volta, sendo rapidamente ocupadas no início das lutas por
volta das 16h30min. Uma ambulância ficou de prontidão no lado
de fora e dentro do ginásio dois
profissionais da área da saúde
estavam atentos a qualquer
emergência. Uma das lutas mais
esperadas foi a do medalista de
bronze no brasileiro, pela categoria cadete, Tairone da Silva,
muito aplaudido por todos os
presentes, ele ganhou a luta,
sendo carregado nos ombros
por parte da sua equipe.
A Copa Osoriense foi organizada pela Academia Boa
Forma/Ong Catavento, Federação Riograndense de Pugilismo
e Confederação Brasileira de
Boxe, com o apoio da Prefeitura
de Osório, através da Secretaria
da Juventude, Esporte e Lazer e
ainda dos médicos Primoir

FOTOS: GABRIELA PACHECO

Plauto Cruz

Atletas com vice e prefeito

Futsal dos músicos

Lutas empolgaran o público
Morozini e Jorge Pasquoto
que fazem avaliação física dos
atletas que treinam para as
competições de boxe. Os resultados de todas as lutas
podem ser conferidos no site
www.boxergs.com.br. Confira, abaixo, o desempenho dos
atletas de Osório na competição:
Categoria até 60 kg,
estreiante:
2º lugar – Luan
Categoria feminino até 75

kg:
2º lugar – Carine Almeida
Categoria até 60 kg cadete:
1º lugar – Mateus Oliveira
(ganhou a luta no segundo round
por nocaute)
Categoria adulto até 75 kg:
2º lugar – Mateus Godói
Categoria adulto até 69 kg:
1º lugar – Marcelo
Categoria adulto até 91 kg:
1º lugar – Luís (ganhou a
luta no segundo round por nocaute)

1º Aquathlon Peixinho Azul de Osório
Numa iniciativa da Escola
de Natação Peixinho Azul de
Osório e com o apoio da Prefeitura Municipal de Osório através
da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, acontecerá no dia
22 de novembro o 1º
Aquathlon Peixinho Azul Prefeitura de Osório.
O evento reúne a natação e
a corrida numa mesma prova.
Os atletas disputarão 300
metros natação em piscina e
1.840 metros de corrida nas
ruas em torno da Escola. Poderão inscrever-se para disputar
de forma individual e também
no revezamento, sendo que
este, além do masculino e feminino, terá o misto.
Haverá premiação para todos os participantes, com
classificação geral e por catego-

Um dos mais importantes instrumentistas do
Rio Grande do Sul, o flautista Plauto Cruz, está
completando
oitenta
anos nesta semana. Todas
as homenagens e lembranças de sua brilhante
carreira como compositor e instrumentista
serão poucas para retratar a grandiosidade desse
músico que já trabalhou
com quase todos os grandes artistas tanto do RS
como de todo o pais. Parabéns querido amigo
Plauto!

Conseguiram jogar
mais uma... a
quarta vez
em oito anos.
No Salão de
Esportes
Colombo jogaram esta
semana os
“atletas da
Rima e dos
Cantadores”.
Como sempre,
nem
todos tiveram preparo
físico para resistir os 60
minutos de aluguel da cancha. Sem falar nos que
“amarelaram” como Cassio Ricardo, Mário Tressoldi, Diego
Pessoa e Henrique Rios que nem compareceram ao jogo.
Pela Rima jogaram DaCostta (5 minutos de suada atuação),
Cattulo, Patrik, Cristian (Cia A3), Julian e Celso Júnior Barrufi;
pelos Cantadores, um time realmente de peso, atuaram
Juliano Gonçalves, Nilton Junior, Adriano Sperandir,
Rodrigo Reis e Carlos (Cia da Música). O Resultado:
Cantadores 21, Rima 19. Foi um bom e divertido jogo. Claro
que tecnicamente não foi lá essas coisas, mas o que fica é a
confraternização, a alegria do encontro descontraído e a
amizade dos músicos.

Falando em Músico

A transição na piscina é observada pelos árbitros
rias, conforme regulamento
da Federação Gaúcha de
Triathlon.
As inscrições são gratuitas e limitadas, e devem ser
feitas na secretaria da

Peixinho Azul até dia 17/11.
O regulamento do evento
está
no
site
www.peixinhoazul.com.br, no
link de notícias.

Dia 22 de novembro é o Dia do Músico e de Santa Cecília, sua padroeira. Para marcar a data, ficou combinado um
quadrangular de futsal-musical entre as grandes equipes do
Julian e Juliano e Só Vanerão, Cantadores/Rima, Cia A3 e
Grupo Chão de Areia. Os jogos acontecerão na segunda dia
23. Depois, um churrasco pra comemorar o Dia do Músico.
O problema é que a equipe do Cantadores/Rima ficará
desfalcada, pois terá que ceder seus atletas para os outros
times.

Dado Wienandts

Ouvi, num CD demo, várias canções compostas e interpretadas por Dado, um músico e programador de rádio que
está radicado em Osório há pouco tempo. Num estilo pop,
Dado Acústico é uma boa sugestão para atuar nos bares que
mantém música ao vivo na cidade

