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“Falam com falsidade uns aos outros, falam com
lábios bajuladores e coração fingido.”

BÍBLIA SAGRADA Salmo 12, 2

Código de trânsito

O novo código de trânsito
brasileiro foi criado com objetivo de
diminuir os acidentes nas ruas e
estradas. Mas os números revelam
que tais acidentes continuam com
números assustadores. Uma
verdadeira guerra onde diariamente
várias vidas são perdidas em todo o
país.
O Brasil precisa ser sério neste
tipo de assunto. Ainda está em
nossas mentes aquela caixinha de
primeiros socorros que foi criada com
o único objetivo de dar dinheiro para
o seu fabricante, pois não tinha valor
nenhum, e todos os proprietários
eram obrigados a comprar enchendo
os bolsos dos fabricantes. Outra vez
criaram um selinho e todo o
proprietário de veículo tinha que
pagar uma taxa extra para colar
aquele selinho no pára-brisa do
carro. E temos também o famoso
extintor de incêndio que são
obrigados ter todos os veículos que
nunca pegam fogo.
A atual legislação é excelente, mas
o estado nunca conseguiu pô-la em
prática, porque falta estrutura. A

pontuação nas carteiras de
habilitação dos infratores é uma
confusão danada e sempre o
brasileiro dá um jeitinho de burlar
tias pontuações.
A velocidade nas estradas não
deve ultrapassar 80 km ou 100 km
em algumas rodovias, mas a
indústria automobilística fabrica e
faz propaganda de seus veículos
que numa simples aceleração
chegam a 120 km em poucos
segundos.
Os pedágios cobram caro e o
dinheiro que arrecadam não se
sabe onde é aplicado, pois as
rodovias continuam em estado
lamentável.
O dia em que as autoridades
resolverem pensar sério nos
problemas do trânsito brasileiro
certamente teremos menos vidas
perdidas em nossas estradas. Até
lá as principais notícias dos
nossos meios de imprensa
continuará sendo os milhares de
vidas que são perdidas nesta
guerra absurda do trânsito
brasileiro.

Programação de Verão

Depois de ter enfrentado alguns entraves, os Departamentos de
Turismo e de Cultura, anunciam a programação de verão para Osório e
Atlântida Sul:

Nem sempre

Às vezes nos perguntamos porque as programações culturais
promovidas por algumas cidades do litoral, são pequenas e demoram
a ser decididas e anunciadas. Nem sempre todas as ações estão ao
alcance de quem de direito.

Mas, sempre

Em artimanhas de terceiros, os músicos que saem lesados e
explorados: Vendem pacotes completos para Prefeituras (inclusive com
os valores dos cachês de shows incluídos) e depois tentam “cantar”
os músicos dos grupos locais para que se apresentem de graça com
promessas de divulgação na mídia. Até quando teremos que conviver
com ações desse tipo por aqui?

Fotos

A beleza e a tranqüilidade das paisagens entre a serra e o mar, na
região das lagoas e ainda o conforto da infra-estrutura turística da
Fazenda Pontal (RS 407, km 2,5- Maquiné) servirão de cenário para
as fotos artísticas que a fotógrafa Irene Santos fará com o Grupo
Cantadores de Litoral para que depois sejam usadas na divulgação e
na capa do CD.

Recepção

No dia 31 de janeiro, no Centro Cultural Érico Veríssimo da CEEE
de Porto Alegre, durante o Encontro das Casas dos Açores do Brasil,
o grupo Cantadores do Litoral estará recepcionando um grupo de
músicos e poetas das Ilhas açorianas. A programação, que faz parte
do Intercâmbio Cultural RS/Açores, é uma promoção conjunta da Casa
dos Açores do RS e do Governo Regional dos Açores e contará com
a presença da Diretora Geral do Gabinete das Comunidades Açorianas,
Alzira Ferpa e Silva.

