Dia 15 de
maio a Rima
estará
completando
vinte anos de
atividades em
Osório. Foram
duas décadas de
ensino musical
de qualidade que
proporcionaram
o surgimento de
muitos e muitos nomes de peso no cenário
musical e artístico.
O talento profissional bem preparado,
técnica e
teoricamente, é
uma realidade
em nosso meio,
graças ao alto
nível de
capacitação e
formação dadas
pela Academia
de Música RimaAperfeiçoamento.
Com o apoio
da sempre parceira Juvesa Veículos, da
Associação Comercial e Industrial de Osório e da
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, a Rima
comemora a data com a participação de todos
que fazem parte de sua história: alunos, exalunos, monitores e professores estarão a partir
das 20 horas do dia 15, no Restaurante
Interlagos Grill (Rua Santos Dumont, 1030 –
Junto ao GESB) com apresentações de alunos
atuais e até com direito a “Canja dos Famosos”
como a Banda Cia A3, Loma, Sarau Beatles,
Mário Tressoldi, Zé Caradípia, Rodrigo Prates,
Cássio Ricardo, Renato Júnior, Rodrigo Munari,
DaCostta, Jociel Lima, Fabiano Saraiva, Cilon
Ramos, Juliano Gonçalves, Marcos Acústico,
Nilton Júnior, Diego Sa, Cesar Walker, Marcelo
Ribeiro e Banda, Paulinho DiCasa e muitos
outros que - assim como alguns destes - ainda
estão por confirmar presença. Teremos também
a oportunidade de assistir grandes estréias como
a do Josias Oliveira (guitarra) e Luis Eduardo
(bateria), Inaê B. Rosa (violão), Ramon Pelissoli
(guitarra), a “Banda do Meu Trabalho” com
Henrique Rios, Cattulo, Eron, Diego Pessoa e
Aline Monteiro; Laura Cardoso (violão), as
cantoras Fernanda Gonçalves e Ana Paula
Cardoso, Rodrigo Evaristo, Júlia Freitas (piano),
Moises Ramos (violão) e muitos outros.

O distrito de Passinhos tem
em seu território mais uma das
belezas esplendorosas de Osório.
O Haras Greca de Ana Iara Greca e
seus filhos, mantém a tradição da
criação de cavalos árabes. Mas no
local, existe muito mais do à criação de quinos funcionais.
A casa histórica da família foi
construída
em
1892.
O
patrimônio, a fazenda era de Flores da Cunha e foi vendida em
1968 a família de Ana Iara Greca
por Antônio Flores da Cunha.
A arquitetura de estilo açoriano ainda é preservada. Reformas
na casa acabaram misturam outros estilos, mas o encantamento
e a riqueza histórica e cada detalhe estão presentes e são
encantadores.
Segundo o médico veterinário, Marcelo Greca, a casa que tem
estilo português como demais
obras que existiam em Passinhos,
já serviu até como escola na comunidade. “Quando chegamos
aqui ela estava com aspecto de
abandono e o que havia de lindo
eram apenas as figueiras”. Hoje os
móveis antiguíssimos dão um toque de beleza e requinte. Tudo é
proveniente da própria família, inclusive com relíquias e armas do
avô de Marcelo, Epaminondas
Greca, que foi administrador da
Fazenda de Borges de Medeiros”.
O local já foi explorado comercialmente e hoje, a família
oferece como atrações o dia no
haras. Os visitantes conhecem o
local, as casas, canis, os cavalos
árabes, gado de corte, cavalgadas
com acompanhamento de instrutores, refeição e desfrutam de
momentos únicos em meio à natureza e muita beleza. Para passar
o dia no haras o investimento é de
R$ 200,00 por pessoa. Quem optar por meio-dia investe R$
100,00. Para grupos de cinco pessoas, há desconto.
Além das lidas no haras, Marcelo Greca tem um canil com cães
das raças Scottsh Terrier,
Yorkshire e Sealyham Terrier. Seu
irmão, Ernesto Júnior tem um canil com cães Westie Terrier,
Bichon Frise, Maltes e Coton de
Tulear. Antes da crise, eram exportados até 20 cães por mês para
o EUA. Conforme Greca, em função da baixa do dólar, diminuiu a
procura. Hoje, comercializam em
média de 15 animais por mês no
Brasil.

O haras tem atualmente, 30
éguas e dois garanhões de origem
polonesa. Os animais são
comercializados no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Esses animais participam de
provas funcionais, com linha voltada mais para trabalho. São
cavalos de guerra e foram muito
usados na cavalaria da 2ª Guerra
Mundial. Alguns participam de

corridas, mas de forma bem selecionada, como na Expointer.
Entre os títulos que a família
coleciona está o Campeão Mundial
na Itália, categoria Enduro – 120
Km.
A raça é uma das mais antigas existentes.
A família também cria gado de
corte para comercialização. O trabalho é feito com os cavalos árabes
do haras.

