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EDITORIAL

A Melhor Idade

Costuma-se dizer que a idade determinante da velhice é 60 anos, quando se encerra a
fase economicamente ativa da pessoa e começa a aposentadoria. Contudo uma pesquisa realizada pela fundação Perseu Abramo,
publicada na Zero Hora ,comprovou que o brasileiro se vê como idoso aos 70 anos.Este é
um dos resultados da comprovação do aumento progressivo da longevidade e da expectativa de vida. Está chegando o fim do conceito
de que a velhice está associada a depressão,
solidão e dependência. Com maior longevidade, autonomia, qualidade de vida e independência econômica, eles vão reverter as regras
atuais da sociedade.
Os idosos podem levar uma vida autônoma, apesar da fragilidade física. Com tudo isso,
a sociedade está sofrendo um processo de
transformação. A terceira idade está se transformando num forte mercado consumidor. No
Brasil, 37% das pessoas acima de 60 anos
ajudam financeiramente seus filhos e netos.
Antigamente a pessoa idosa era considerada como inválida e conformada com o fim da
vida. O preconceito de experiências,como
maus tratos e negligência,eram muito freqüentes anos atrás . Apesar de ainda existir descriminação ao passar do tempo, isso vem mu-

dando. O Es tatuto do Idos o é um
beneficio,que vem para trazer melhorias para
terceira idade. A conquista da aposentadoria,o
transporte gratuito e os atendimentos preferenciais mostram estas mudanças.
Quem pensa que lugar de vovó é ficar em
casa fazendo tricô em uma cadeira de balanço e tomando remédios está muito enganado. Em lugar de “velhos e doentes”, serão “clientes preferenciais”, capazes de influenciar
com seus valores e comportamentos. A experiência de vida, e o tempo livre são fatos
que levam eles a buscar novas opções de
lazer como exercícios físicos, viagens e bailes da terceira idade. Um exemplo é do senhor Valério Galeazzi que saiu no Caderno
Vestibular da Zero Hora do dia 16 de maio
.Aos 85 anos ele está se formando em direito
com nota 10. Ele serve de exemplo e incentivo aos colegas jovens.
Por isso o mercado consumidor vem atingindo esse público.As mudanças de hábitos
dessas pessoas são impressionantes em
comparação as últimas décadas.Apesar de
ainda haver preconceitos vivemos num mundo em que os idosos estão provando que o
avanço da idade não significa o fim de uma
vida mas o recomeço de outra história.

Talento e sonho

“Tenho 16 anos. Moro na rua 16 de Dezembro, no bairro
Glória, em Osório. Estudei na escola Cônego Pedro Jacobs
(ensino fundamental) e atualmente curso o ensino médio na
escola Polivalente. Estou no segundo ano. Quando eu tinha
quatro anos, meu pai comprou um teclado para minha irmã.
Mas ela não aproveitou. Nem meu irmão. Então, eu ficava
brincando com as teclas. Aquilo me fascinava. Com 13 anos,
entrei na Rima, escola de música. Ao aprender a tocar piano,
conheci o fascinante mundo da música erudita. Passei a
estudar e buscar informações em cds e livros que contivessem
a biografia de compositores eruditos.
Na Rima, estudei piano com o professor Nilton Júnior da
Silveira e com o maestro uruguaio Carlos Garofali (que faleceu
em fevereiro deste ano). Estudei Linguagem e Estrutura
Musical (teoria) e Harmonia Gradual com o maestro Paulo de
Campos. Hoje estudo Harmonia Funcional com o maestro Mário
Tressoldi. No final de 2005 comecei a estudar clarinete na
banda municipal de Osório.”
Esta é a apresentação espontânea de um garoto da nossa
cidade, cheio de sonhos, feita por ele próprio, a meu pedido,
sem que ele soubesse. O intermediário deste pedido foi o amigo
Paulo de Campos. Agora, vem o mais importante: Celso Júnior
Barrufi, este é o nome do garoto, fez, em dezembro passado,
a primeira prova para ingressar no Conservatório da Ospa. A
segunda prova ainda não está marcada. O Celso gosta de
executar músicas de Chopin (seu compositor preferido), Bach,
Mozart, Beethoven, entre outros. E gosta da música erudita
brasileira, especialmente de Villa-Lobos e Ernesto Nazareth.
Há 15 dias, aproximadamente, o garoto Celso Júnior Barrufi
fez o seu primeiro recital, realizado no Salão de vendas da
Juvesa Veículos, conforme notícia do Revisão na semana
passada. Na Juvesa há um piano à disposição de talentos como
o Celso. E foi ali que ele emocionou a todos. Um garoto de
Osório, com apenas 16 anos, que curte o sonho de se tornar
um grande pianista para viajar pelo mundo, difundindo a sua
arte, representando o seu país e especialmente a sua cidade.
É isto que ele quer. É por isto que ele luta. O justo sonho de
um talentoso e jovem pianista que nasceu em Osório. Que
mora em Osório.
Em tempo: o episódio envolvendo o Celso mostra
claramente a falta de equipamentos na cidade para que
talentos precoces como ele possam mostrar a sua arte.
Recentemente, o maestro Paulo de Campos reivindicou
ao vereador Martim Tressoldi que a Câmara compre um
piano e o instale nas suas próprias dependências. O fato
também foi referido pelo Revisão. Dou meu apoio à
iniciativa do Paulinho. E a Câmara pode atender esta
reivindicação, tenho certeza. Enquanto isto, a Juvesa,
com a sensibilidade do amigo Sérgio Victor, vai
preenchendo este espaço. Até que a cidade ganhe a sua
Casa de Cultura.

