Grupo de Pesquisas Folclóricas
ALDEBARÃ
“Aos jovens valores, as velhas raízes”
Canoas/RS – 12ª Região Tradicionalista

Na tarde do dia 06/03/2021 reuniram- se de forma virtual, as Sras Lia Ereno
dos Santos, Viviane Oliveira de Lima e Laureana de Oliveira, representando o Grupo de
Pesquisas Folclóricas Aldebarã, da cidade de Canoas, juntamente com a Sra Elma
Sant'Ana.
O intuito deste encontro foi planejar as atividades que a entidade
tradicionalista irá realizar, de cunho cultural e informativo, alusivo ao Dia Internacional
da Mulher e ao Bicentenário de Anita Garibaldi.
Para comemorarmos o dia Internacional da Mulher, iremos fazer uma
transmissão no formato de live, junto a página virtual, Facebook, da Entidade, no dia
28/03/2021, domingo, às 20h com a temática; " Toda mulher tem um pouco de Anita: a
mulher como liderança popular." Para este evento teremos a mediação da
Coordenadoras Culturais do GPF Aldebarã, acompanhadas das representantes 1ª e 2ª
Chinocas anfitriãs do Evento, tendo como convidadas as Sras Elma Sant'Ana, Professora
Patrícia Becker Borba, Alessandra Mota e Neliane Ereno.
Já para programação do Bicentenário de Anita Garibaldi, sugerimos realizar 3
momentos também de forma virtual, para podermos explanar sobre a vida de Anita
Garibaldi, dividindo em nascimento (evento de junho), vida (evento de julho) e morte
(evento de agosto); todos eventos mediados pelas Coordenadas Culturais do GPF
Aldebarã e com sua equipe de prendas representantes na gestão do ano de 2019/2021,
contando com a presença da Sra Elma Sant'Ana. Ainda sem data e horário pré-definidos.
Nosso intuito com estes eventos é levar uma reflexão da importância da
mulher em sua comunidade e também levar a conhecimento a história de uma de
nossas Pioneiras na História do Rio Grande do Sul.
Sem mais, nos despedimos cordialmente, comunicando que assim que
tivermos a arte de divulgação dos eventos, entraremos em contato.
Atenciosamente
Viviane Oliveira de Lima
Laureana de Oliveira
Diretoras Culturais GPF Aldebarã

