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Cultura e música no Vale italiano
Pa11lo Pires/ A Razão

Dois eventos se unem
em momentos de
musicalidade e
encontro cultural em
cenário europee
m domingo de frio, mas
com muito sol compôs a
paisagem que transportou
ontem, para o norte da "Itália gaúcha," cerca de três mil pessoas. Elas
compareceram em Vale Vêneto,
distrito turístico de São João do
Polêsine, para a abertura do XX
Festival de Inverno da UFSM e da
Semana Italiana do município.
A abertura do Festival aconteceu com uma missa, na Igreja Matriz de Corpus Christi, que contóu com a participação da
Orquesta Sinfônica de Santa Maria e do Coral da UFSM. Após a
celebração as pessoas desfrutaram
da gastronomia italiana em um
almoço típico que aconteceu em
vários locais, simultaneamente.
Ás 14h; um desfile típico homenageou os 130 anos da imigração italiana no Estado e os 128
anos da fundação de Vale Vêneto. A Banda dos Imigrantes fez
uma retreta em frente à Igreja animando o desfile, que contou com
a presença da Banda Marcial do
Colégio Manoel Ribas. Um show

U

Turismo Vale Vêneto recebeu milhares de visitantes no doming.o

com integrantes do projeto de Paraíba, Goiânia e Paraná participercussão para jovens do profes- pam das oficinas, através de seus
sor José Everton mostrou o traba- professores e alunos. De acordo a
lho realizado com os adolescen- organizadora e também fundadora
do evento, a professora Alzira Setes de Santa Maria.
O Festival de Inverno é um even- vero, professores são contratados
to de música erudita divulgado em de outros países porque o evento
vários países através da- Universi- tem como objetivo criar oportunidade da Georgia. Essa instituição dades para os alunos da UFSM
do sul dos Estados Unidos mantém aprimorarem os seus conhecimenuma parceria musical através do seu tos e trocarem experiências. ''Na
representante, o professor brasilei- primeira edição aconteciam cinco
ro de música erudita, Milton Mar- oficinas com cinco instrumentos e
ciadri, que participa da comissão poucos participantes, enquanto que
organizadora. Ele chega ao Brasil hoje são em número de 16 com cerca de 220 alunos", diz ela, se refehoje para coordenar as oficinas.
Vários países, como Argentina, . rindo ao crescimento do Festival.
,.O reitor da UFSM, Paulo Jorge
Áustria, Itália, Líbano e Estados
Unidos; e estados brasileiros como Sarkis, destacou a importância

que ganhou o Festival nesses 20
anos. "São muitos anos de muito
trabalho e consolidação de um
dos maiores eventos eruditos do
país", diz ele. "É muito bom vermos o crescimento da comunidade em função do evento. O Festival nasceu aqui e veio para ficar",
completa, contente com o sucesso do evento.
Já o secretário de Turismo, Cultura e Desporto de Silveira Martins, Cesare Barichello, enfatiza
o desenvolvimento turístico de
toda a Quarta Colônia. "É o principal evento da região e mobiliza
toda a comunidade universitária,
que é o grande pólo cultural", ressalta ele.
A prefeita de São João do Polêsine, Valserina Gassen, mostrava 3:
todos o seu contentamento por receber os visitante para a Semana
Italiana do Município:" Muito
mudou desde o primeiro evento,
principalmente na organização.
Hoje é mais tranqüilo ver que
tudo dá certo e que recebemos
bem a milhares de visitantes durante uma semana", conta ela,
que foi a primeira prefeita de Po. lêsine. "Estamos no caminho do
desenvolvimento turístico, discutindo com vários empresários
· investimentos para o município
e qualificação do que temos hoje
para oferecer", afirma.

Prograrr,ação
Festival de Inverno
Todos os dias· - às 8h é o
início das oficinas e às 20h concertos de alunos, bemcomo recital dos professores do Festival, sempre no Salão de Atos do
Seminário
Segunda-feira - o recital será
em homenagem ao reitor Paulo
Sarkis
·
Sábado - o recital dos alunos
será às 15h; às 16h será a vez da
apresentação da Orquestra dos
alunos na Igreja Matriz e às
20h30 acontecerá o recital dos
professores, também na Igreja
Matriz
Domingo - às 20h será o
Concerto Internacional com
professores, no encerramento
oficial, no Theatro Treze da
Maio
XX Semana Italiana
· Toda a semana acontecerão
jantares típicos italianos com
shows de· Bandas Municipais,
grupos de danças típicas italianas e gaúchos; e shows com
Kiko Lemos (quarta-feira), João
Chagas Leite (quinta-feira) e Salada Mística. No sábado acontecerá a Noite da Integração com
danças de diversos países

