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O EXCESSO DE LIBERDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Emissoras criticam e promovem o baixo nível de sua programação

Estamos Aqui!!! abre novo
espaço para seus leitores.

Apartir deste mês, estaremos
com uma nova coluna em nos-

so informativo: "Pergunte ao Esta-
mos Aqui!!!". Os leitores de nosso
informativo poderão tirar dúvidas so-
bre diversos aspectos de nossa Dou-
trina, enviando suas perguntas para
nossa repórter Márcia Farbelow, atra-
vés do e-mail: mfarbelow@bol.com.br.
Márcia, buscará as respostas com
os tarefeiros de nosso Núcleo para
que possamos publicá-las no infor-
mativo do mês seguinte.

Este mês, a fim de ilustrar esta
coluna, publicaremos algumas res-
postas às perguntas de leitores da
Revista Cristã do Espiritismo.  Pág. 4

A incompatibilidade do Es-
piritismo com supersti-
ções e crendices ... Pág. 2

As verdades do Pai aos hu-
mildes de coração .. Pág. 2

O Século de Kardec: novo li-
vro de Rapahel Rios .. Pág. 3

Temos notado, nos últimos tem-
pos, uma certa preocupação por

parte dos pais, professores e outros
profissionais, quanto ao baixíssimo
nível dos meios de comunicação bra-
sileiros, em especial de nossa tele-
visão.

Atualmente, a programação da
TV brasileira está repleta de cenas
de violência, sexo e exposição de
imagens bizarras e agressivas.

Um fato curioso, que nos cha-
mou a atenção, foi o noticiário do
Jornal "Bom Dia Brasil", da TV Glo-
bo, que criticava duramente a nova
onda musical do Rio de Janeiro, co-
nhecida como "Funk". Segundo psi-
cólogos e educadores entrevistados,
essas musicas incitam a violência,

estimulam a sexualidade e denigrem
a imagem da mulher.

A indignação dos apresentado-
res do Jornal e dos entrevistados
contra este estilo de música (se é
que podemos chamar de música) era
tamanha que chegou a nos impres-
sionar positivamente.

Mas bastou entrarem no ar os
comerciais para que pudéssemos
conferir algumas das atrações do
Faustão, do Caldeirão do Huck e do
Mega Tom: entre elas a tão criticada
banda "Funk" do Rio de Janeiro, "im-
perdível" segundo os reclames da
emissora. Essa é apenas uma parte
do triste quadro de nossos meios de
comunicação. Leia um pouco mais
sobre o assunto.                   Pág. 3
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TAREFEIROS GANHAM
CAIXA DE SUGESTÕES

A partir de agora, os tarefeiros
de nosso Núcleo terão à sua dis-
posição, na Secretaria, uma
caixa de sugestões, onde po-
derão expor suas opiniões vi-
sando a melhoria dos trabalhos
da Casa.
Todas as sugestões serão dis-
cutidas e analisadas em reunião
de Diretoria, desde que conte-
nham identificação para que
possam ser respondidas poste-
riormente.
Além desta caixa de sugestão,
brevemente estará no ar o site
do Núcleo Espírita Assistencial
"Paz e Amor", com um canal
aberto para todos os freqüenta-
dores de nossa Casa.


