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Quinta-feira, 06 de outubro de 2005.

EDITORIAL

“O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos.”
BÍBLIA SAGRADA Salmos 115, 14.

5º Prudente em Sol

Hoje no GAO, a Escola Prudente de Moraes estará promovendo a quinta edição
do seu festival estudantil. Com a participação de quatorze bandas, o show de intervalo
será dos “Alquimistas”. Os jurados são Guilherme Gonçalves, Leandro Maineri,
Maurício Dullius e, representando a Rima, Flávia Policarpo e Israel Müller. Haverá
também a escolha da Garota e Garoto Prudente 2005. Os ingressos estão à venda
na secretaria da escola.

Em Passo Fundo

Hoje, às 21h, no Centro de Lazer e Cultura Popular da Universidade de Passo
Fundo, mais uma apresentação do espetáculo “Cantadores do Litoral e o Legado
Afro-açoriano”, Projeto financiando pela lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de
Estado da Cultura com o patrocínio de Comercial Zaffari, Da Colônia – Alimentos
Naturais, Plásticos Himaco e Conservas Neumann.

UPF-TV

O Canal 4, emissora de TV de caráter educativo da Universidade de Passo Fundo
estará fazendo a cobertura completa da apresentação do espetáculo “Cantadores
do Litoral e o Legado Afro-Açoriano”. Ventila-se ainda, a possibilidade de veiculação
posterior pela TV Educativa/RS para todo o Estado.

Convites

Para que realmente os objetivos de divulgação da região do Litoral Norte sejam
alcançados, numa total integração e colaboração mútua, os convites para todas as
autoridades de Passo Fundo foram assinados por autoridades detentoras dos mesmos
cargos aqui em nossas cidades (Osório e Tramandaí). Por exemplo: Nossos Prefeitos
convidaram o Prefeito de Passo Fundo; o Sr. Diretor da FACOS convidou o Sr. Reitor
e Vice-Reitores da Universidade de Passo Fundo; nossos secretários convidaram
os secretários de lá; A coordenadora da CRE, idem. A Assessoria de Imprensa
convidou a toda a imprensa. Além disso, muitos convidados foram presenteados
com CDs da Tafona da Canção.

Acompanhando o grupo

O antropólogo e jornalista Iosvaldyr Bittencourt Júnior e a coordenadora do Grupo
Religioso e Cultural Maçambique de Osório Francisca Dias são os convidados que
acompanham os Cantadores do Litoral nesta viagem.

Shows e homenagens em Capão da Canoa

Domingo, dia 9, o show do II Rio Grande Canta os Açores é de Catuipe Júnior e
Banda; na segunda, dia 10, tem a cantora canadense Maria dos Anjos, Cléa Gomes
e Carlos Catuípe homenageando a todos os que receberão o “Troféu Imortais”. Eu
terei a honra de entregar o troféu ao meu amigo e parceiro compositor Airton Pimentel.
Na terça, dia 11, com gravação da RPTI (Rede Portuguesa de Televisão Internacional)
depois da apresentação das treze concorrentes, o show dos Cantadores do Litoral
terá a participação especial do cantor Victor Hugo Silva que será também um dos
homenageados com o “Troféu Imortais” oferecido pelo evento. Tudo isso acontece
na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa. A entrada é um alimento não
perecível.

Quarta e sexta: Califórnia da Canção

No dia 12 tem a toada de Reis “Um Terno Pela Paz” de Ivo Ladislau, Vaine Darde,
Mário Tressoldi e Carlos Catuípe na Pré-California de Porto Alegre; e dia 14 é a vez de
“Cantiga de Mar” de Ivo Ladislau e Carlos Catuípe ser apresentada na Pré-Califórnia
de Caxias do Sul. A transmissão das rádios São Miguel e 96 FM de Uruguaiana podem
ser ouvidas pela Internet no site www.cantadoresdolitoral.com.br na página de
Eventos.

Lançamento do CD

Julian & Juliano e Só Vanerão têm o lançamento do seu primeiro CD marcado para
quarta, dia 12, com grande baile no Parque Jorge Dariva.

Estação Zero

Assisti o show (e gostei) da banda Estação Zero, domingo no GAO. A banda foi
fiel ao tema dos Anos 60 que a promoção se propunha. Bassani, Fafá, Giba, James,
e Teka relembraram com competência e bom gosto os tempos da Jovem Guarda.

Página Cinco

A partir de agora, esta coluna, que já vem sendo veiculada há mais de dois anos
sempre nesta mesma página, ganha o seu próprio nome... ou seria “seu próprio
número”? ...

O Brasil conta com uma legislação de
vanguarda - o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) - mas os fatos insistem
em demonstrar que muito chão precisa ser
trilhado antes que a realidade passe a refletir
o quadro de justiça e cidadania tão bem
desenhado no papel.
Um ponto extremamente crítico é o que
focaliza o tratamento aos adolescentes
autores de atos infracionais. O Ministério da
Justiça reconhece, em pesquisa publicada
este ano, que o acentuado crescimento no
número de jovens em conflito com a lei não é
fruto de mero acaso. O problema, aponta o
documento, “é reflexo da desestruturação
social, em que crianças e adolescentes em
situação de indigência são levadas às mais
variadas e divergentes estratégias de
sobrevivência...”.
A sociedade brasileira está encontrando
dificuldades em evitar que parcela significativa
de sua população viva imersa nesta “situação
de indigência”. E quando os adolescentes,
pressionados pela total falta de perspectivas,
cometem atos infracionais, só raramente

contam com iniciativas que contribuem de
forma consistente para sua ressocialização e
reabilitação.
Vamos comemorar o dia da criança, e o
mais importante é que deixamos um pouco o
consumismo de lado e analisamos o que
estamos fazendo com nossas crianças. Está
na hora de fortalecermos cada vez mais a
proteção aos nossos filhos, mas sempre é bom
lembrar que ao seu lado tem um coleguinha
em situação inversas, se marginalizando e se
tornando um ser nocivo a sociedade.
Acreditamos que somente a educação será
capaz de reverter esta situação de milhares
de jovens marginalizados e sem freqüentar a
escola.
Somente uma ação concreta do governo
irá diminuir os pequenos marginais que agitam
as grandes cidade e, aos poucos , estão
chegando também nas pacatas cidades do
interior. Está na hora de mudarmos esta
situação, e cuidarmos melhor de nossos
crianças dando-lhes a educação para que
sejam no futuro cidadãos que dê orgulho a
sociedade.

