QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO 2007

PROFESSOR I

Pensemos. Diz um ditado: “ser mãe
é padecer no paraíso” e ser professor
estadual o que seria? Alguns dizem
que ser professor estadual é vocação,
outros afirmam que o exercício do
magistério é a mais bela profissão.
Certas pessoas se doam ao trabalho,
mas ser professor estadual além da
doação é preciso ter paciência,
competência, excelência e tantas
outras “ências), como a sapiência em
lutar contra a truculência dos
dirigentes patronais, no que se refere
a remuneração e a aglutinação de
turmas, dentre tantos outros
problemas que afetam o exercício do
magistério. No passado os
professores eram respeitados e
saudados como se fossem majestade,
hoje alguns professores são “tios” ou
“profi” e um certo governo insistia que
eram “trabalhadores da educação”,
numa tentativa de desvalorizar a
profissão de professor. Para o professor
ainda bem que existe o 15 de Outubro
– Dia do Professor. Encerro afirmando,
apesar de tudo, ser professor é ser
professor.

PROFESSOR II

Lembro-me do nome da minha
primeira professora: Cecília. Hoje o
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professor é conhecido pela matéria que
ensina e não pelo nome ou é apenas
chamado de professor.

PROFESSOR III

Uma certeza eu tenho, todo professor
sente-se realizado em sala de aula e se
orgulha de ser professor.

PROFESSOR IV

Nada contra a profissão, mas técnico
de futebol é também chamado pelo
boleiro de professor.

PROFESSOR V

O termo professor é tão forte que no
caso de não lembrar o nome de alguém,
basta chama-lo de professor.

PROFESSOR VI

Ao professor solicito que entenda a
minha reflexão, pois também sou, com
muita satisfação, professor.

HOMENAGEM

Hoje homenageio “em memória”
Romildo Bolzan, ilustre professor, pai do
Prefeito Romildo Bolzan Júnior, do PDT.
Um forte abraço e até apróxima...
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Festival de teatro Art in Vento

Depois do Art in Vento
Estudantil que teve a parceria do
grupo teatral da Facos, com
apresentações de peças teatrais
das
escolas
municipais,
estaduais e particulares de ensino
fundamental e médio de toda a
região litorânea, a Secretaria de
Desenvolvimento,
Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer está
realizando de 18 a 21 de outubro o
Art in Vento no Plenário Francisco
Maineri da Câmara de Vereadores
do Osório. O melhor espetáculo adulto, melhor espetáculo infantil, o melhor ator, atriz,
ator coadjuvante, atriz coadjuvante, sonoplastia, iluminação, direção, cenário, figurino
e melhor trabalho pedagógico serão premiados.

Bandas independentes e grafites

O primeiro Encontro de Bandas Independentes e Feira de Cultura de Rua será
domingo, dia 21, a partir das 14 horas, no Largo dos Estudantes. Com exposição
grafites e grafiteiros produzindo na hora. Apresentam-se as bandas DK-67 e Fatos
Reais de Osório, e Dois ao Quadrado e Sintonia Acústica de Porto Alegre. O apoio é
da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Sonhos e Sonhadores

O primeiro livro de Kleiton Ramil Sonhos e
Sonhadores – Caminhos do inconsciente, da
Editora Five Star, tem lançamento previsto para
o dia 22 de outubro na Livraria Letra e
Expressões em Ipanema no Rio de Janeiro.
Depois, Kleiton vem a Feira do Livro de Porto
Alegre onde fará uma palestra sobre o tema
de seu livro. Seguem-se ainda tardes e noites
de autógrafos por todo o Brasil.

Belas telas em exposição

Convivendo sempre com as artes plásticas, letras ou música - Maria Neli Vargas Mariano, além de dedicada estudante
de piano na Rima-Aperfeiçoamento, mantém um atelier há onde leciona pintura em
telas trabalhando óleo, acrílico e aquarela. Para comemorar o sesquicentenário de
Osório e também os onze anos de seu atelier, Maria Neli monta uma Exposição de
Arte onde as suas telas e as de suas alunas ficam expostas para visitação de 23 a 30
de outubro no Espaço Cultural Conceição.

Caradípia e amigos

Zé Caradípia comemora seus 30 anos de
carreira musical num show com gravação ao vivo
realizada por Fernando Bohrer e convidados de
alguns dos grupos que fizeram e/ou ainda fazem
parte da sua caminhada profissional do compositor
e cantor. Do Grupo Cordas e Rimas (1976/78), Paulo
de Campos e Paulinho Campello; Do Grupo
Tempero (1978/79) Fátima Gimenez, Heleno
Gimenez e Carlos Alberto (o Gordo); do Grupo
Tambo do Bando (1988/92) Carlos Cachoeira, Marcelo (Pijama) Lehmann, Texo Cabral
e Beto Bollo, e ainda um convidado especial: Renato Borghetti. Os intérpretes: Nancy
Araújo, Maria Lúcia Sampaio e Chico Saratt. Na banda de apoio os músicos: Alexandre
Rosa, saxofonista e clarinetista; o guitarrista Paulinho Fagundes; o baterista César
Audi; o baixista Itajubá do Prado Leite; Duque Jay, colagens e scratches; e o
percussionista Chicão Dornelles. Na direção geral o músico e produtor Beto Bollo. O
show será dia 24 de Outubro, quarta-feira, no Teatro de Câmara Túlio Piva, Rua da
República, 575 em Porto Alegre, às 20h 30min. Ingresso: R$15,00.

Devagar, quase parando...

Por falta de incentivos (e por falhas administrativas, em alguns casos) não só a
produção musical, mas a cultural como um todo está
no RS.
Recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura
são quase nulos, direcionados apenas para alguns privilegiados. Os Membros do
Conselho Estadual de Cultura estão impotentes. O Instituto Estadual de Música, não
diz a que veio e mais uma vez não contempla os artistas litorâneos no Projeto Verão
Cultural (Isso quer dizer que além de não atuarmos em todo o estado no inverno,
também não temos chances em nosso próprio habitat no verão). O IGTF e o MTG
tratam de seus interesses. E, como que no afã de um extermínio total, o governo agora
quer privatizar a TVE e a FM Cultura – únicos canais de divulgação dos artistas
independentes e de eventos culturais. Existem movimentos contra isso através de
abaixo-assinados que estão circulando no meio artístico.

