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Escoteiros

Stevie Wonder é grande
destaque na quarta noite
do festival Rock in Rio

Jovens aprendem lições de
sobrevivência e convivência

Folhapress
Embora a maioria do público da quarta noite do Rock
in Rio esteja esperando o
furacão teen Ke$ha, a desbocada americana não é a
principal estrela da noite.
Hoje, o Palco Mundo receberá como última atração
Stevie Wonder, de 61 anos,
um dos maiores cantores e
compositores da história do
pop. Ao contrário de Elton
John, outro gigante, que não
conseguiu animar o público
na noite de Katy Perry e
Rihanna, Wonder tem mais
chances de agradar.
Seu repertório é mais
dançante e ele pode ganhar
a molecada por aí. Afinal, a
lotação total da Cidade do
Rock já dançou neste ano
ao som de um hit de Wonder.
Foi no último sábado, com
o poderoso funk “Higher
Ground”, canção regravada
pelo Red Hot Chili Peppers
e presença obrigatória nos
shows da banda americana.
Se Rihanna tivesse mantido nesta temporada o repertório de sua turnê antiga,

o público poderia ter ouvido
“I Love Every Little Thing
about You”.
A cantora de Barbados
é uma entre cerca de 650
artistas que já gravaram
canções de Stevie Wonder.
Ele vem pela segunda vez ao
Brasil. Cantou antes no festival Free Jazz, em 1995. Cego
desde a infância, gravou seu
primeiro disco aos 12 anos.
Em pouco tempo, transformou-se num dos principais
astros da Motown.
Além de lançar singles
que iam direto ao topo das
paradas, Wonder era o compositor mais bem-sucedido
do selo, alimentando de hits
o Jackson 5, de Michael Jackson. Entre seus álbuns,
liderou as paradas logo de
cara, com “Recorded Live:
The 12 Year Old Genius”
(1963), e repetiu o feito com
dois discos reconhecidos
entre os melhores da história, “Fulfillingness’ First
Finale” (1974) e “Songs in
the Key of Life” (1976). Ficou
conhecido pelo dueto com
Paul McCartney em “Ebony
and Ivory” (1982).
Divulgação

Palco Mundo do Rock in Rio receberá hoje o gigante Stevie Wonder

Ex-integrantes da Legião
Urbana tocam com sinfônica
Se a abertura do Rock
in Rio 4, na última sexta,
não arrancou suspiros com
a homenagem de Milton Nascimento a Freddie Mercury
(1946-1991), o show que
inaugura o segundo fim de
semana promete emocionar.
Ao menos os órfãos da Legião Urbana.
Às 19h, sobem ao Palco
Mundo os sobreviventes Dado
Villa-Lobos (guitarra) e Marcelo Bonfá (bateria), acompanhados pela Orquestra
Sinfônica Brasileira, sob regência de Roberto Minczuk.
Quinze anos após a morte
do vocalista Renato Russo
(1960-1996), a dupla contará com participações de
Herbert Vianna (Paralamas
do Sucesso), Dinho Ouro

Preto (Capital Inicial), Rogério Flausino (Jota Quest),
do cantor Toni Platão e da
vocalista Pitty. Em arranjos
reformulados, serão revisitados hinos como “Tempo
Perdido”, “Pais e Filhos” e
“Por Enquanto”.
O vocalista diz que é
uma questão de honra homenagear o legado da Legião
Urbana e do Aborto Elétrico,
banda com Russo e os irmãos
Flavio e Fê Lemos, que depois formariam o Capital Inicial. “O Renato foi um divisor
de águas na minha vida. Um
dia, eu e o Dado estávamos
voltando do colégio e vimos
o Aborto Elétrico. Se não
fosse por aquele momento,
eu teria ido estudar ciências
políticas”. (Folhapress)

Grupo Lobo-Guará mantém atividades na Escola 26 de Agosto na Capital
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O

cumprimento “sempre
alerta”, seguido de um
rápido movimento de
mãos semelhante ao “sentido”
militar é uma das características dos escoteiros. O grupo
que mantém como pilares o
respeito a si mesmo, ao próximo e a Deus conquista jovens de todas as faixas etárias
em Campo Grande. Estima-se
que exista mais de 20 grupos
escotistas na Capital e mais de
mil em todo o Brasil.
A semelhança com o estilo
militar é explicável. O fundador do movimento escotista
foi Lorde Robert Stephenson
Smyth Baden-Powell, um general do exército britânico.
Em 1907, ele acreditou que
os jovens poderiam desempenhar um papel importante em
relação ao meio ambiente e a
sociedade. De acordo com o
pioneiro (coordenador) e escotista Everton Viana Tavares,
20 anos, o militar acreditava
que o jovem tinha muito valor.
“Os primeiros ensinamentos
eram em relação aos primeiros
socorros e sobrevivência”.
Escoteiro desde 2008, Tavares começou a frequentar o
grupo por gostar de realizar
atividades ao ar livre. “Eu
vim de Bandeirantes. Sempre
gostei de acampar e com os
escotistas passamos um tempo
ao ar livre. Viajei também, fiz
muitas amizades, pessoas que
considero como irmãos”.

Criado há 18 anos, o Grupo-Lobo
Guará realiza atividade em escola
O Grupo Lobo-Guará foi
criado há 18 anos e as atividades são realizadas na Escola Estadual 26 de Agosto,
localizada na rua Rui Barbosa.
Os alunos ocupam a extensão
gramada do local, plantam
árvores e participam de atividades e bate-papos. “Primeiro
cantamos o Hino Nacional e
hasteamos a bandeira. Temos
quatro grupos, que são divididos por faixa etária. Depois
da cerimônia de abertura,
cada grupo irá realizar uma
atividade diferente”, ressalta.
O escotista começa no grupo
dos Lobinhos, que abrange as
crianças com idade entre 7 e 11
anos, depois há os escoteiros,
de 11 a 14 anos, Senhores, de
15 a 17 anos e Pioneiro de 17 a
21 anos. Cada sessão também
tem um chefe, que costuma ter
idade superior a 21 anos.
O pequeno William Hide, 12
anos, é escoteiro, mas entrou
como lobinho. “Sou monitor da
patrulha suçuarana”, avisa.

Grupo Lobo-Guará realiza diversas atividades na Capital e mantém como pilares: respeito a si, ao próximo e a Deus

Comprometimento com o meio ambiente também é levado a sério pelo grupo de escoteiros criado há 18 anos

A escolha do nome da patrulha precisa ser da fauna
brasileira. “É uma pantera do
sertão”, explica. Ele entrou
no grupo há três anos e adora
participar das atividades. “No
começo eu não queria, mas
hoje eu gosto bastante. Minha
avó que descobriu o grupo,
e como eu moro pertinho me
trouxe um dia”, afirma.

Jovens aprendem que a disciplina é
uma das características do escotismo
A disciplina também é um
dos pilares do escotismo. Com
apenas um apito, os chefes de
sessão conseguem chamar o
grupo. “O escotismo é considerado um método educacional
importante, pela disciplina,
concentração e também a melhoria das relações em grupo”,
aponta Tavares.
Há apenas três meses no
grupo, Brendo Wender Marques Rocha, 15 anos, já fez
rapel e acampou. “Meu professor de educação física foi
quem indicou o projeto, eu
só conhecia de filme”, diz o

Jovem William Hide, 12 anos, é escoteiro há três anos por incentivo da avó

jovem que adora as atividades.
“Principalmente ao ar livre.
Acampamos na semana passada e também fizemos rapel.
Fomos daqui da escola até o
inferninho andando. Foi uma
experiência legal”, ressalta.
Comprometimento com o
meio ambiente também é levado a sério pelo grupo. “Como
cada monitor usa um bastão

de madeira, temos a obrigação
de replantar uma árvore. O
respeito ao meio ambiente
é muito importante. Tanto,
que plantamos aqui na escola
também, sempre há esse tipo
de atividade”, pondera.
SERVIÇO - A escola fica na rua
Rui Barbosa, 4580, São Francisco.
Informações 9294-3020.

