QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2006

“O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada,
desde agora e para sempre”
Biblia Sagrada, Salmo, 121

Os pais do Parque Eólico

Esta semana os meios de comunicação social foram invadidos pelos pais
do Parque Eólico de Osório, o maior do América latina. O governo do estado
disse em alto e bom som que foi ele que buscou os espanhóis para se instalarem
em Osório. Já o governo federal está fazendo propaganda onde afirma
categoricamente que foi ele que trouxe o parque para Osório. Independente de
quem seja o pai da criança é bom que nossa população saiba que o Parque
Eólico de Osório, embora queiram muitos, não deve ser usado como propaganda
eleitoral e sim ser saudado como uma coisa boa de Osório.
O maior Parque Eólico da América Latina é do Brasil. Está na hora dos
políticos acabarem de vez com estas tentativas de enganar a população. Esta é
uma obra de todos. Osório foi privilegiado pela natureza e isso é o que importa,
pois é aqui que temos os melhores ventos que possam gerar energia para a
população. E o mais importante uma energia limpa com uma das mais modernas
tecnologias do mundo.
O Parque Eólico é da Iniciativa Privada e teve financiamento do governo tanto
estadual como federal. Portanto os verdadeiros pais desta criança são os
empresários responsáveis pelo empreendimento. Só quem será beneficiado
será a população, ou com a energia ali gerada, ou com os benefícios que ele já
traz para cidade com impostos, ou com a compensação ambiental com
investimentos na cidade de Osório, que permitirá a recuperação das margens
da Lagoa do Marcelino e o próprio belvedere que será construído em cima do
morro da Borússia.
Entendemos que é hora de campanha política, mas a população precisa ser
bem informada, e não vamos engolir estas informações que chegam até nós
com todos querendo ser o pai do parque Eólico de Osório, com certeza, até
gerando constrangimento aos empresários que investiram no projeto e que são
os verdadeiros donos do Parque Eólico de Osório. É preciso que tenhamos
uma visão critica sobre o que chega até nós.
A criança nasceu, é enorme, e começar a gerar energia. Este parque gera
energia e não é uma fábrica de votos, como queriam alguns políticos oriundos
de diversos partidos políticos. O povo precisa ficar atento.

Revelando os Brasis

O roteiro escrito por Ivan Therra foi classificado para o Projeto
Revelando os Brasis do MINC - Ministério da Cultura. A história do Mestre
Tobias - O Maestro da Areia - um “nego véio” que morava em Cidreira e
fazia instrumentos de madeira colhida na Capororóca, e depois, ensinava
as crianças das vilas a tocar e a cantar. É um resgate histórico e cultural
original daquela praia.

O filme

Em julho, estará em Cidreira uma equipe de filmagem, contratada
pelo Ministério da Cultura, para gravar as cenas que comporão o CurtaMetragem escrito e dirigido por Ivan Therra. Depois de pronto, o filme
terá lançamento especial na Televisão em Rede Nacional. A informação
é do Jornal “O Marisco” de Cidreira.

Dupla Face - Trio

A convite de Aloísio Adib, guitarrista e vocal do Dupla Face - Trio,
estive no Baguta Bistrô para assistir a apresentação do grupo que tem
ainda o Manga no contrabaixo e voz e o PC na percussão.

Assim como eu

Muitos amigos e músicos foram prestigiar a boa apresentação do
Dupla Face - Trio. O bar esteve sempre lotado até alta madrugada.

Rural in Concert

Repercutiu o meu alerta da semana passada a respeito dos festivais
estudantis de Osório. Recebi um telefonema da professora Angelita
comunicando que o Rural In Concert acontece em 14 de julho no GAO.
Com algumas novidades em seu regulamento certamente propiciando
um já rotineiro crescimento na qualidade e organização do evento.

Mais detalhes

Trarei mais detalhes sobre os festivais estudantis na próxima edição.
Fiquei quase uma semana sem Internet e sem receber e-mails. Logo
muitas informações se perderam.

Festa Junina

Hoje, a partir das 14 horas, as crianças do Programa AABBComunidade brincam, cantam, tocam flautas e dançam em sua festa
junina. A música principal é Noite de São João de Pery Souza e Kledir
Ramil, que aliás, só agora está sendo descoberta como a boa e
adequada música para esta ocasião. Professores de muitas escolas
de todo o Brasil estão coreografando e ensinando a letra dessa bonita
canção para seus alunos.

APAE

Fui convidado para fazer parte do Corpo de Jurados de Folclore no
Festival Regional “Nossa Arte”das APAEs, no dia 15 de julho em Santo
Antonio da Patrulha.

Energia

As primeiras vinte e cinco torres do Parque Eólico de Osório entraram
em operação ontem, foi concluída a primeira das três unidades de Osório
que compõem o maior complexo eólico da América Latina. Espera-se
que essa energia contribua também para que todos acordem e comece
o verdadeiro e definitivo crescimento cultural da cidade e da região.

Votação suspensa

“A votação da escolha das músicas da Moenda 20 anos pela internet
foi suspensa por razões técnicas motivadas pelo uso indevido do
sistema por parte de alguns votantes.”
Com essa frase e sem outras explicações, a organização do festival
suspendeu a votação. Cheio de falhas, o sistema implantado para a
coleta de votos pela Internet não oferecia nenhuma segurança nem
confiabilidade. Já sem credibilidade, o regulamento só apareceu no
site junto com a frase acima e depois de ter havido mudanças no
andamento da votação conforme convinha à organização. Lamentável.

