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À luz de velas

Mês Espírita
traz presidente
da Fergs hoje

Temporal fechou mais
cedo as banquinhas e
tirou a luz do Centro
MARCUS TATSCH

O sétimo dia da 19ª Feira do Livro de
Cachoeira do Sul teve visita do secretário
estadual da Cultura, Roque Jacoby, que veio
participar do Encontro Macrorregional de
Cultura, apresentações artístico-culturais e
uma inusitada palestra à luz de velas. No
final da tarde, um temporal que causou vários prejuízos à cidade forçou o fechamento
antecipado das bancas e o cancelamento da
apresentação musical na praça.
A Escola Zilah da Gama Mór, do distrito
de Ferreira, coloriu na parte da tarde a Praça
José Bonifácio com uma apresentação sobre
a história do Brasil. Coordenados pela professora Nair Coelho, 38 alunos se apresentaram caracterizados como representantes das
etnias que formaram o povo brasileiro, personagens típicos dos estados e de diversos
tipos de profissões.
Logo após a apresentação, o secretário
estadual da Cultura, Roque Jacoby, visitou a
feira. Ele percorreu todos as bancas e destacou a organização do evento e a sua qualidade, que a colocam entre as melhores feiras do
estado. “Estou em casa”, exclamou Jacoby.

MULTIMÍDIA
Confira
no
www.jornaldopovo.com.br um trecho da
apresentação da Banda do 3º Batalhão
de Engenharia no primeiro dia da Feira
do Livro.
À noite, o historiador e escritor Gunter Axt
fez uma palestra na Casa de Cultura Paulo
Salzano Vieira da Cunha como o tema “Sistema de relações de poder na República Velha no
RS”. A palestra teve uma situação inusitada,
foi quase toda desenvolvida à luz de velas
devido ao temporal que fez vários pontos da
cidade ficarem sem energia elétrica. A coordenadora da feira, Lúcia Pêgas de Lima, destacou o charme especial das luzes de vela.
Gunter falou da República Velha no estado, principalmente sobre seus dois personagens mais marcantes, os presidentes do Rio
Grande do Sul Júlio de Castilhos e Borges de
Medeiros, que foram extremamente autoritários enquanto estavam no poder. “O
coronelismo, que existia no nordeste do país,
também existiu no Rio Grande do Sul. Apenas
caracterizou-se por dois fatores marcantes: a
qualidade do discurso dos políticos, que eram
verdadeiros esgrimistas das palavras, e suas
explanações tinham um conteúdo filosófico”.

FOTOS MARCUS TATSCH

O V Mês Espírita de Cachoeira do Sul, promovido
pela União Municipal Espírita (UME), continua na
noite de hoje, trazendo o
presidente da Federação
Espírita do Rio Grande do
Sul, Jason de Camargo,
para falar sobre “Educação
dos sentimentos”. O encontro será a partir das 20h, no
Grêmio
Náutico
Tamandaré. Será a segunda palestra de uma série de
cinco, que iniciou na quinta-feira da semana passada, e segue sempre às quintas-feiras do mês de outubro, até o próximo dia 30.
O presidente da UME,
Danilo Schilling, destacou
que as palestras são gratuitas e abertas à comunidade, independente de serem espíritas ou não. “São
palestras esclarecedoras
sobre a doutrina e podem
suprir as necessidades dos
leigos, que confundem espiritismo com outras seitas
macabras”,
destacou
Schilling. O presidente da
Fergs, Jason de Camargo,
estará lançando e autografando sua mais recente obra
“Educação e sentimento” na
Feira Municipal do Livro.
Depois abordará o tema do
livro no Náutico.

HOJE
n Educação dos sentimentos,
abordada pelo presidente da Federação Espírita do Rio Grande
do Sul (Fergs), Jason de
Camargo.

La Barka tem
Noite do Cordeiro

O proprietário do Restaurante La Barka, mestre Ely, agendou para amanhã a Noite do Cordeiro.
Será a partir das 21h, ao
preço de R$ 10,00, o jantar
e o baile, com música ao
vivo de Jô D’Jorge. No cardápio, cordeiro no rolete,
recheado e com molho,
mais saladas e arroz. As
reservas podem ser feitas
através do telefone 98116368.

VENDEDORES
Sexo masculino
Habilitação para moto
Disponibilidade para viagens
Experiência comprovada em vendas

Interessados levar curriculum vitae com foto 3x4 até
15/10 na Rua General Osório, 2507.
* Somente no turno da tarde.

PRÓXIMA QUINTA
n Dores da alma, ministrada
pelo doutrinário da Fergs, Luiz
Alberto Silva dos Santos.

DIA 30
n Juventude e religião, comandada pelo autor do livro
Cartas aos jovens, Cristian
Macedo.

O
seleciona para
empresa de médio porte:

3
3
3
3

PARA SABER MAIS
Mês Espírita

DIA 23
n Em defesa da vida, coordenada pela advogada e presidenta
da Sociedade Allan Kardec (de
Porto Alegre), Sandra Della Pola.

7

n Quinta-feira, 9 de outubro de 2003 n

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: alunos da Escola Zilah da Gama Mór deram um show

Roque entra na feira
Hoje, das 14h às 17h, no
Colégio Roque Gonçalves,
acontecerá o lançamento do
CD “Histórias em Quadrinhos”, com o tema “A água”.
O CD foi uma iniciativa dos
alunos da sexta série do ensino fundamental do colégio.
Ainda haverá apresentações
artístico-culturais a cargo do
Departamento de Educação
Artística e Cultura (Deac). No

sábado, às 9h, acontecerá um
painel sobre leituras obrigatórias para o vestibular, com
os escritores Sergio Fischer,
Eduardo Wolf e Fernando
Brum, de Porto Alegre. A atividade acontecerá no salão de
atos do Colégio Marista Roque Gonçalves. O evento é
aberto à comunidade, em especial aos alunos que prestarão vestibular.
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Programa

9h - Lançamento do livro Filmes
contam história, de Nilse
Ostermann, com palestra e sessão
de autógrafos, na 24ª Coordenadoria
Regional de Educação
9h - Show da Escola Cândida Fortes
9h às 12h - Curso de encadernação com a equipe de restauração e
conservação do Arquivo Histórico
14h - Show da Unidade São Pedro
16h30min - Escola Cândida
17h - Lançamento do livro Os
espíritos e nós, de Danier Leopoldo
Müller, com sessão de autógrafos
17h30min - Homenagem aos
amigos da Biblioteca: Banco do Brasil, Celetro e Engenho Treichel, seguido do projeto Ler é Viver - entrega de pacotes literários às escolas e
instituições, na Sala Alzira da Cunha
Carlos, na Biblioteca Pública
18h30min - Show de André Leite

