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Show de Parada Obrigatória atrai cerca 
de duas mil pessoas na Expotenpo

Primeira edição do ‘Cinema e Psicologia’ em Três de Maio

Escritora destaca importância da leitura 
desde a primeira infância

Cerca de duas mil 
pessoas cur tiram 
clássicos do rock 
gaúcho na 14ª 
apresentação da 
Turnê Tributo ao 
Rock, que a Parada 
Obrigatória vem 
apresentando em 
todo estado e em 
Santa Catarina

Um tradicional show de 
rock foi o que levou cer-
ca de duas mil pessoas 

ao Parque da Expotenpo, para 
acompanhar o show da banda 
ijuiense Parada Obrigatória, 
nesta última sexta-feira, dia 11, 
em Tenente Portela. 

O show que tem como mar-

ca a irreverência, e por onde 
passa não deixa ninguém pa-
rado, contagiou até mesmo os 
organizadores da feira diante 
da presença de público. Para 
Gabriele Rebelato, de 20 anos, 
que acompanhou o show com 
um grupo de amigas, a Turnê 
Tributo ao Rock Gaúcho foi a 
melhor apresentação da noite. 
“A minha turma gostou muito 
mais da Parada Obrigatória do 
que da Star Beatles. Sem dúvida 
a PO foi a melhor. Os guris são 
bons mesmo”, completa.

Para o guitarrista da Parada 
Obrigatória, John Raugust, a 
presença do público foi o ponto 
alto da apresentação. “O show 
foi muito bom porque a vibração 
da galera foi fantástica. Estáva-
mos em êxtase do início ao fim”. 
De acordo com ele, a presença 
do público foi impressionante 
porque era essencialmente de 
jovens. “Hoje em dia é difícil 
encontrar isso. Realmente são 

Cerca de duas mil pessoas compareceram ao show da Parada Obrigatória em Tenente Portela

Tiago Benedetti

momentos que dinheiro nenhum 
pode comprar”, finaliza.

Cansado, depois de uma 
semana intensa de ensaios, Igor 
Macagnan, baixista da PO, teve 

o esforço recompensado. “Sabe 
aqueles momentos em que tu 
olhas pra traz e vê todo o tra-
balho que envolve fazer parte 
de uma banda, mas quando tu 

vê aquela galera agitando e gri-
tando teu nome tudo isso vale a 
pena? Pois é, assim que posso 
classificar o show da Expotenpo 
em Tenente Portela”.

O Serviço Clínica-Escola de 
Psicologia - SERCEPS, da Setrem, 
comemora em 2011 seu primeiro 
ano de serviços psicológicos 
junto à comunidade e lança o 
projeto ‘Cinema e Psicologia’. 
Destinado aos grupos da tercei-

ra idade, o evento fará a exibição 
de filmes e discutirá com os 
grupos os temas levantados em 
cada apresentação.

Na próxima terça-feira, dia 
22, acontece a primeira exibi-
ção na Associação Recreativa 

Alegria de Viver, localizada 
no bairro Glória. Não só os 
grupos da terceira idade estão 
convidados, mas também toda 
a comunidade. A atividade faz 
parte do Projeto ‘Conversando 
com a comunidade’, do curso 

de Psicologia da Setrem. 
 A abertura é às 14h30 e logo 

após será apresentado o filme 
‘Diário de uma Paixão’. Depois 
de 16h30: Contextualização do 
filme com as acadêmicas de 
Psicologia e debate sobre alguns 

assuntos abordados no filme 
com Lao-Tsé Bertoldo (Mestre 
em Educação nas Ciências e 
pesquisadora do tema Enve-
lhecimento) e da enfermeira 
Angelita Sabino (Pós-graduada 
na área da Saúde).

Esteve na cidade de Pa-
nambi, a convite da Secreta-
ria Municipal de Educação, a 
escritora de literatura infantil 
Letícia Möller. Em visita ao 
prefeito municipal Miguel 
Schmitt-Prym, a escritora 
explicou o seu trabalho, des-

tacando a importância cul-
tural de promover o hábito 
de leitura na criança desde a 
primeira idade. 

Ela desenvolveu trabalhos 
neste sentido nas Escolas 
Princesa Isabel e Conrado 
Doeth com alunos das 1ª à 

5ª séries. As palestras fazem 
parte das políticas de forma-
ção de leitores desenvolvidas 
pela Secretaria de Educação 
e Cultura do Município de 
Panambi, fazendo parte da 
estratégia de aproximar as 
crianças dos escritores.


