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Estreou o documentário “O Pier, nos aproximando do rio”, produzido pelo estúdio

Soluções Sonoras com apoio do Fundo Municipal de Cultura de Cachoeirinha (FUCCA). A

live de lançamento pode ser assistida na página do projeto no Facebook que você acessa

clicando aqui.

Conforme o proponente, Luiz Inácio de Oliveira, o Lula, o documentário é uma proposta

de material educacional, sociocultural e ambiental sobre a Praça do Ecoturismo Leonel de

Moura Brizola, conhecida como "O Pier", em Cachoeirinha, e traz informações

importantes sobre o rio.

– A gente quer plantar uma semente para a geração que está vindo aí. O futuro do

planeta depende bastante desta geração que vem aí, então se a gente puder fazer chegar

este material na esfera da Educação. Só esperamos que a gente avance, não recue mais

– comentou ele na live.

O trabalho contou ainda com a colaboração de Cecília Balsamo Etchelar, geógrafa

(UFRGS), mestra em Sensoriamento Remoto e doutoranda em Geografia (UFRGS) e

pós-graduada em Gestão Ambiental na Indústria (UERGS).

– A gente trouxe um outro rio Gravataí, não aquele que todos conhecem, que visualizam

na Ponte, que está super contaminado. Um terço dele está muito contaminado, mas dois

terços não, e a nascente tem uma boa qualidade, que dá inclusive para tomar a água sem

tratá-la. O grande problema do rio é o esgoto na área urbana. É importante que as

pessoas se conscientizem de que é preciso ligar o seu esgoto à rede para que seja

tratado.

O documentário tem ainda outras curiosidades. A maioria das músicas presentes são

oriundas de edições anteriores do FUCCA.

O Fundo da Cultura de Cachoeirinha (FUCCA) é uma iniciativa do município de

Cachoeirinha, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, de fomentar
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setores da cultura da cidade por meio do financiamento de projetos selecionados via

edital. Este ano, foram dez projetos, que receberam o valor de R$ 10 mil cada um, para

executar sua ação cultural no município até o prazo de 31 de dezembro.


