Quinta-Feira, 21 de Dezembro de 2017 - 08:32 (Colaboradores)

LENHA NA FOGUEIRA: PROGRAMAÇÃO
NATAL DE LUZ VOLTA HOJE (21)
Nesta quinta-feira, terá show das “chearleaders” Demolidora, do
curso de Engenharia (Unir), cantata natalina com o coral do Tribunal
de Contas do Estado e Ballet Funcultural.

A programação do Natal de Luz, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural,
será retomada nesta quinta-feira (21) a partir das 19h, e encerra-se no sábado (22), na Praça da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O local está com decoração e iluminação especial, incluindo
árvore de Natal de 23 metros, e palco onde haverá as apresentações.
Nesta quinta-feira, terá show das “chearleaders” Demolidora, do curso de Engenharia (Unir), cantata
natalina com o coral do Tribunal de Contas do Estado e Ballet Funcultural.
Na sexta-feira, será a vez da orquestra sinfônica Villa Lobos, Ballet Funcultural, cantor evangélico
Márcio Couht e Ministério Soul, da Igreja Metodista Wesleyana, da zona Sul.

As atividades encerram no sábado (22), com a apresentação da escola de música do município Laio,
que funciona na Zona Sul da capital, e Ballet Funcultural.
O Natal Porto de luz está sob a coordenação da primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, e conta
com o apoio da Funcultural e Emdur. (Fonte: Funcultural)
Por falar em apoio, ontem pela manhã, estive na Funcultural conversando com o presidente Ocampo
Fernandes e fiquei sabendo, que neste ano de 2017, a Funcultural realizou ou apoiou mais de 150
eventos.
Sem contar a participação direta da Funcultural na realização maioria dos arraiais juninos que
aconteceram, inclusive, nos distritos de Porto Velho.
Essa conversa informal, aconteceu, porque coloquei na coluna de ontem 20, que culturalmente
falando, a prefeitura de Porto Velho no ano de 2017, era Zero a Esquerda, não fez nada!. Agora fico
sabendo que na realidade, Ocampo e sua equipe conseguiram fazer muita coisa.
É tal coisa, faz e não divulga, o resultado é que só quem fica sabendo das ações, são as pessoas
envolvidas, ou as que residem na região onde o palco foi montado.

Já dizia Velho Guerreiro – Chacrinha: “Quem não se comunica se estrumbica”. Sendo assim, vamos
parabenizar o Ocampo Fernandes e toda a equipe da Funcultural pelo que fizeram pela cultura no
ano de 2017.
Está em tudo quanto é rede social, a foto de duas autoridades, no maior bate papo. Qual o
problema?. Acontece que até bem pouco tempo, os dois não se bicavam de jeito nenhum, ao ponto,
de trocarem de calçada. Tudo por conta da política. De qualquer maneira, parabenizamos os dois por
terem “fumado” o cachimbo da PAZ. Aliás, é tempo de “Paz na Terra, aos homens de boa vontade”!
A postagem que viralizou e continua viralizando nas redes sociais locais, é a foto da atual Rainha do
Carnaval do Rio de Janeiro Letícia Guimarães que vem a Porto em janeiro, participar de um evento,
que será coordenado pela Escola de Samba Acadêmicos do São João Batista. É um 'avião'.
Até o jornalista Rondinelle aprovou a plástica da sambista carioca. Já tem gente querendo que
janeiro chegue o mais rápido possível para admirar de perto o “monumento” Letícia Guimarães.
Por falar em carnaval, está correndo pelo quatro cantos da cidade, uma noticia, nada boa para os
foliões de Porto Velho.
A conversa diz respeito a um dos melhores e maiores blocos carnavalescos de Porto Velho, nosso
querido Galo da Meia Noite.
Tentei por várias vezes, contato com a direção do bloco da família Caula/Corbim e não logrei êxito.
Dizem as 'Matildes' que ficam caminhando toda tarde no Deroche Pequeno Franco, que o GALO DA
MEIA NOITE, não vai desfilar no carnaval de 2018.
Já até um promoter querendo aproveitar a deixa e realizar um evento carnavalesco na rua Duque de
Caxias entre a Rogério Weber e a Presidente Dutra, justamente na quinta feira 08 de fevereiro de
2018.
Com a palavra Edson Caula, Thiago e a Magna!

