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Dia do Tietê será comemorado nesta
segunda
Evento vai ter apresentações artísticas e exposições
na orla de Barra Bonita

Em comemoração ao Dia do Tietê diversas atrações serão apresentadas na orla turística
nesta segunda-feira (22) em Barra Bonita

Para comemorar o dia de um dos rios mais importantes do Estado de São Paulo, o
Tietê, diversas atrações serão apresentadas na orla turística nesta segunda-feira (22)
em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru).
As comemorações começam logo pela manhã, às 6h, com o Toque de Alvorada,
comandado por fuzileiros navais da Marinha do Brasil, seguido pelo coral de alunos
da Casa de Cultura e Cidadania da cidade, que interpretará a música Riozinho
Amigo.
A abertura oficial está marcada para às 8h30 e, após as solenidades, as
crianças das escolas municipais apresentarão o coral. Os alunos da Casa
também realizarão uma intervenção teatral, exaltando o tema sustentabilidade,
e interpretarão a música Planeta Água, consagrada na voz do cantor Guilherme
Arantes.

Na sequência, em frente ao Posto de Informações Turísticas (PIT), terá
uma exposição de trabalhos sobre o rio Tietê e Meio Ambiente,
desenvolvidos pelos alunos da rede municipal de ensino.
“Vai ter apresentação, projetada no telão, das fotos que farão parte do
Atlas Fotográfico do rio Tietê e apresentação de vídeos e filmes sobre o
rio Tietê, junto com a exposição 'Verde é Vida', promovida pelo Rotary”,
explica Hélio Palmesan, presidente da ONG Mãe Natureza.
Às 12h, o público poderá prestigiar a soltura de 50 mil alevinos da
espécie Pacu-guaçu, por 50 alunos da entidade.
Cápsula do tempo
Completando as comemorações do Dia do Rio Tietê, a Cápsula do
Tempo, projeto idealizado pela geradora no ano passado, com o objetivo
de envolver a população e as próximas gerações na preservação do
meio ambiente e do rio, terá sua primeira frase revelada. A Cápsula
armazena 50 depoimentos dos moradores da cidade, que respondem a
pergunta “Como você imagina o rio Tietê nos próximos 50 anos?”.
O rio “verdadeiro”, como é a tradução do tupi de Tietê, corta grande parte
do Estado de São Paulo ao longo de seus 1.150 quilômetros de
extensão, que vão de Salesópolis, na Serra do Mar, até o Rio Paraná, na
divisa com o Mato Grosso do Sul. O Dia do Rio Tietê não só lembra a
relevância de suas águas para abastecimento de vários municípios
paulistas, tanto como fonte líquida quanto de energia, mas também tem o
intuito de exaltar a importância da sustentabilidade no cotidiano de toda a
população.
O evento será promovido pela Prefeitura de Barra Bonita, ONG Mãe
Natureza, AES Tietê e Casa de Cultura e Cidadania.
ONG prepara atlas
Hélio Palmesan, presidente da ONG Mãe Natureza, explica que sua
entidade está elaborando o Atlas fotográfico do Rio Tietê, com apoio do
Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC).
Dia do Tietê surgiu em Barra Bonita e, hoje, é comemorado em
praticamente todos os 70 municípios banhados pelo rio.

Ele ressalta que este ano foi um ano atípico para o rio. “Eu acho que
2014 vai entrar para a história. Desde quando foi implantada a Hidrovia
Tietê-Paraná, em 1973, 2014 foi o único ano em que a navegação foi
interrompida pelo problema da estiagem”. Lembra que interrupção
ocorreu no Baixo Tietê.
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