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Sobre eles faz recair sua iniquidade e pela
malícia deles próprios os destruirá; o Senhor, nosso
Deus, os exterminará.
Salmo 94-v.23

As crianças e a rede Globo

O Brasil agora conhece a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Mas não sabia
antes? Isso explica o poder da Rede Globo, pois bastou sair o documentário no Fantástico
mostrando a realidade dos meninos do Rio, para que o país todo começasse a discutir o
assunto.
Isso prova que a Rede Globo poderia prestar um serviço bem maior ao país. O que foi
mostrado no documentário é a mais pura realidade, mas parece que as autoridades ficam
cegas diante da extrema brutalidade mostrada no programa Fantástico.
Agora todos conhecem. Mas onde estavam nossos governantes antes do último domingo? Na verdade aquela triste realidade é o dia-a-dia das crianças dos morros não só
do Rio de Janeiro, mas em todas as grandes capitais do país. O que foi mostrado pode
estar ao nosso lado e pode acontecer diante de nossas casas enquanto o governo não
apostar na educação como os únicos recursos para acabar com a mortalidade infantojuvenil, onde um jovem dificilmente vai conseguir completar 18 anos diante da verdadeira
guerra do tráfico que acontece diariamente.
O que mais chocou foi a “brincadeira ra de bandido e ladrão”, onde os jovens mostravam o que eles estão acostumados a ver na sua realidade. Depoimentos importantes
mostraram que a base familiar é à base de tudo e que muitos dos futuros bandidos tem
problemas por não conhecerem um pai e não ter uma estrutura familiar digna para se
viver.
É preciso que este assunto seja mais discutido. É preciso que ele seja uma constante e
não apenas comentado porque apareceu na Rede Globo. Mas é tempo de eleições, e
certamente, vai aparecer muita discussão sobre este assunto e passado a apuração dos
votos os eleitos vão esquecer e as crianças continuarão morrendo e escravizadas por
traficantes.
Se pensarmos melhor em quem vamos votar e podermos dar a nossa parcela de contribuição, pois aquilo que foi mostrado no Fantástico, poderá estar acontecendo bem próximo de nós, se ninguém tomar uma providência que seja mais séria do que discursos
políticos.

Justiça eleitoral Informa:

A justiça Eleitoral informa que no dia 30 de março de 2006 encerra o prazo
para o eleitor que não votou e não justificou nas três últimas eleições consecutivas, comparecer ao cartório eleitoral para regularizar sua situação, sendo que o
não comparecimento implicará o cancelamento da inscrição.
Alexandre de Souza Costa Pacheco
Juiz Eleitoral da 77ª Zona

Muitas alternativas

Nos próximos dois fins de semana teremos inúmeras opções
de shows, bares e espetáculos para serem vistos no Rio Grande
do Sul. É música para todos os gostos e exigências.

Shows

Esta é a programação dos shows para as noites do 26º Rodeio Internacional de Osório no Anfiteatro do Parque Jorge
Dariva: 23, quinta – Baitaca e Tchê Barbaridade; 24, sexta –
Joça Martins e Balanço do Tchê; 25, sábado – Cezar Oliveira e
Rogério Melo e Julian & Juliano; 26, domingo – Banda Vanera.

Agenda de Catuípe e Banda

Conhecido como Catuípe Júnior para nós aqui do litoral, o
músico e compositor está obtendo muito sucesso junto a juventude da capital e interior do RS além de São Paulo de Rio de
Janeiro. Esta é a agenda desta semana de Catuípe e Banda:
21/03 terça: Armazém San’lou - Novo Hamburgo; 22/03 quarta: Girasole Pub - PoA, 23/03 quinta: Alternativo Bar - Novo
Hamburgo, 25/03 Sábado: Lupus Land - Estrela e 26/03 Domingo: Girasole Pub - PoA.

K&K, duas semanas no RS

Depois das bem sucedidas temporadas de lançamento do
CD e DVD Ao Vivo no Rio e São Paulo, Kleiton & Kledir
cumprem agenda no Rio Grande do Sul: 24 – Ibirubá, 25 - Santa
Bárbara do Sul, 26 - Cruz Alta, 31 - Caxias do Sul, 1 e 2 Porto
Alegre.

Galpão Crioulo em Xangri-lá

Nico e Neto estarão gravando o tradicional programa da RBS
TV Galpão Crioulo na Praça Ramiro Côrrea em Xangri-lá, no
próximo domingo dia 26 de março, a partir das 20 horas.

O Baile da Cidade

O Ponto alto das comemorações pelo aniversário de Porto
Alegre é o Baile da Cidade com animação dos tradicionais conjuntos Impacto e Caravelle que será realizado no dia 25 de março, sábado, a partir das 20h, junto à fonte luminosa do Parque
Farroupilha (mais conhecido como Redenção). A entrada é franca. A festa é uma promoção da Prefeitura de Porto Alegre, por
meio da Secretaria Municipal da Cultura.

Homenagem

O compositor Túlio Piva (autor de clássicos sucessos nacionais como Pandeiro de Prata e Gente da Noite) é um dos grandes homenageados da Semana de Porto Alegre. “O principal
homenageado do Premio Açorianos foi o compositor Túlio Piva
(1915 -1993), que teria completado 90 anos em dezembro passado. Uma menção especial pelo conjunto da obra de Túlio foi
entregue a seu neto, Rodrigo, pelas mãos do prefeito da Capital,
José Fogaça.” (Zero Hora). Haverá várias apresentações em
sua lembrança durante esta semana.

Deu certo

O projeto Ensaios Abertos no Plenário Francisco Maineri da
Câmara Municipal de Osório foi a novidade que deu muito certo, tanto para o público, como para os integrantes do grupo.
Estiveram lá, o guitarrista Fafá da Banda Estação Zero, o advogado, empresário de hotelaria e turismo Gilberto Bassani, as
professoras e cerca de oitenta crianças do Programa AABBComunidade, integrantes da banda Overdrive – Mateus, Paulo
Ricardo, Cássio e Graciliano e alunos da Rima, entre outros. A
integração foi muito produtiva e será repetida sempre que for
oportuna. A inovação é um investimento cultural da Câmara de
Vereadores de Osório e dos Cantadores do Litoral, com apoio
dos parceiros através da LIC – Da Colônia, Conservas Noimann,
Plásticos Himaco, Comercial Zaffari e de incentivadores locais
como a Água Mineral GUT GUT. Os Cantadores do Litoral
usam equipamentos de AleKsom em seus ensaios.

