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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pensemos. A chuva é uma dádiva
d o S e r E t e rn o , p o i s a á g u a
re prese nta , sim bolica ment e, um
agradecimento pela vivência neste
mundo, mas senão for cuidada pode
se tornar uma arma de destruição e
degradação do meio ambiente. Esta
afirmação é um intróito para o que
vamos comentar a seguir. Quem tem
pouco se contenta com pequenas
ações, mas quando estas são
grandiosas, todos querem algo no
sentido de obterem mais e mais. Isto
é normal e até saudável, entretanto,
quando se dá gratuitamente alguma
coisa, como cestas básicas de
a li m e n t o s , s e m e x i g i r u m a
contraprestação de serviços, fazendo
a s s i s t e n c i a li s m o ,
estamos
alimentando o ócio. Em boa hora
surgiu o SUAS - Serviço Único de
A s s is t ê n c ia S o c i a l o n d e f i c o u
claramente expressa as ações de
assistência aos necessitados, sejam
alimentos, casa própria, distribuição
de remédios e outras ações, mas
sempre de ordem coletiva e não
individual como eram executadas. As
prefeituras que não adaptaram o
previsto no SUAS, começam a ter
p ro b l e m a s q u a s e i n s o lú v e is ,

podendo, inclusive, não receberem
recursos da União e do Estado, com
destino a Assistência Social.

S UAS

Reclamações sempre existiram, por
isso certas ações passadas ainda são
lembradas, embora agora tenham outras
formas de supri-las, conforme o previsto
no SUAS.

BENFEITOR

Trocando por miúdos, o SUAS não
dá o peixe, ensina a pescar e os
apetrechos de pesca devem ser pagos
pelos beneficiários, pois já foram
anteriormente adquiridos, como por
exemplo, pelo benfeitor.

TRABALHAR

Alguns reclamam falta de
oportunidade, mas quando se oferece
trabalho não aceitam, por estarem
viciados em receber sem ter que
trabalhar.

HOMENAGEM

Homenageando o Secretário
Gonzalo, estendo a todos os funcionários
e servidores da Secretaria Municipal da
Saúde e Assistência Social.
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Espaços musicais de MPB

Estão sendo cada vez criados e abertos mais espaços para a música litorânea
em rádios de todo Brasil e até de fora dele especializadas em música popular e
de raízes regionais brasileira.

Programas de rádio I

A Rádio Roquete Pinto
FM – 94.1 do Rio de Janeiro
apresenta o programa NO
AR
COM
TIBÉRIO
GASPAR que estreou nesta
semana. Todas as terças
das 17h às 18h o amigo
Tibério
Gaspar
(compositor de BR3, Sa
Marina, Teletema e outros grandes sucessos nacionais) vai falar de música, de
poesia, de gente que faz história e das histórias da nossa MPB maravilhosa. Os
Cantadores do Litoral e seus integrantes individualmente podem seguidamente
ser citados e ter suas músicas rodadas no programa, bem como alguns outros
artistas do RS junto a muitos de todo o Brasil. Quem quiser, pode ouvir o programa
pela Internet, basta acessar www.fm94.rj.gov.br Na foto Tibério hoje, e o Tibério,
Tony Tornado e Antônio Adolfo - vencedores do V Festival Internacional da Canção
em 1970 com BR3.

Programas de rádio II

Já em São Paulo, a Rádio Cidadania de Avaré mantém programas especiais
nas terças e sábados com Antonio Marcos Campos e Eron de Oliveira que
apresentam TRANVERSAL NO TEMPO com muita MPB e a boa música dos
festivais brasileiros. Loma, Totonho Villeroy, Renato Guimarães, Yamandú Costa
são alguns dos artistas gaúchos que sempre fazem parte da seleção musical de
Eron e Antonio Marcos. Para ouvir acesse www.radiocidadania.com.br

Programas de rádio III

O programa musical SOTAQUE BRASILEIRO, apresentado pelo compositor
mineiro Zebeto Correa que durante dois anos esteve em cartaz numa rádio de
Belo Horizonte está agora na Rádio Nacional AM 1130 do Rio de Janeiro todas
as sextas, 21h. Zebeto, que já participou de muitas Moendas, diz:

Músicas como A Moenda e Tempo e Nos Braços do Violeiro do Grupo Chão de
Areia seguidamente fazem parte da programação. Quem quiser ouvir via Internet,
é só entrar no www.radiobras.gov.br e clicar em Rádio Nacional.

Outros programas de rádio

Aqui no sul, temos o programa Sem Fronteiras de Glênio Reis na RBS
Rádio aos sábados à noite, além das excelentes programações das rádios
Universidade de Santa Maria e de Porto Alegre. Os diários são: lá de Uruguaiana,
na Rádio 96FM, Jaime Ribeiro e o seu A Voz do Pampa; aqui na região, o
programa do Gordo Luiz Odacir na Rádio Golfinho de Imbé; e ainda Arli Correia e
Moura Matos em Osório e os programas sobre a Moenda na Rádio Itapuí de
Santo Antônio da Patrulha. E, no exterior Aguarela Portuguesa na CJMR 1320Rádio de Toronto/Canadá, apresentado por Jorge Machado que mostra sempre
muitas músicas de Ivo Ladislau e seus parceiros.

Contos e Crônicas

Está com lançamento marcado para o dia 21 de março, às 20 horas, em
Sessão de Autógrafos na Associação da CEEE, o livro de contos e Crônicas “Os
últimos acordes do concerto” da escritora Suely Braga. Editado pela Alcance,
o livro tem apoio cultural de vários patrocinadores - Pharmaderm, Cenec, Facos,
Dalpiaz, FarMais, OAB/RS, Instaladora Elétrica Osoriense e Prefeitura Municipal
de Osório.

Apresentações

A autora Suely Braga e seu livro são apresentados por Tereza Gamba e Evoni
P.dos Santos, ambas Orientadoras Educacionais. O livro é prefaciado por Naura
Martins, Professora da Facos e Diretora do NEPE. E, o comentário é de Benito
Barbosa Izolan, professor, jornalista e advogado ao qual agradeço a gentil atenção
do convite.

Potreiro Grande

20º Rodeio Internacional da cidade de Tramandaí já tem data marcada: de 16
a 20 de maio com prováveis shows do Grupo Chão de Areia, Wilson Paim e
Cantadores do Litoral, entre outros. A promoção é do CTG Potreiro Grande.

