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A Associação dos Familiares de Víti-
mas e Sobreviventes da Tragédia de San-
ta Maria (AVTSM) divulgou a programa-
ção que marca os seis anos da tragédia da
Boate Kiss. Os eventos acontecem neste
final de semana, dias 26 e 27 de janeiro.

As atividades começam com um se-
minário sobre prevenção de tragédias evi-
táveis, às 14h do dia 26 e se estendem até
às 21h20min do dia 27. A tradicional vi-
gília em frente ao prédio onde funciona-
va a boate será às 21h do dia 26, com saí-

Programação marca os 6 anos
da tragédia da boate Kiss

Os eventos ocorrem neste final de semana,
dias 26 e 27 de janeiro

da da tenda da Praça Saldanha Marinho.
Às 23h acontecerá a Cavalgada da Paz em
frente à boate.

No dia 27, a Associação irá apresen-
tar um questionário online sobre o proje-
to de curadoria do memorial que será
construído no terreno da boate e que teve
como vencedor o arquiteto paulista Feli-
pe Zene Motta. Ocorrerá ainda a apresen-
tação do orçamento da obra, que inicial-
mente estava avaliada em R$ 3 milhões.

Fonte: guaiba.com.br

Prédio onde funcionava a boate Kiss
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Mara Rockenbach esteve na Bolívia apresentando
projeto de energia eólica

A chapadense Mara Rockenbach es-
teve na Bolívia, no dia 15 de janeiro, re-
presentando a Ecoprojeto Ltda (grupo que
atua em nossa região e estado, com proje-
tos de energia eólica, reflorestamento e
agricultura e também é sócio do G7), es-
teve com o ministro de energia.

O ministro de energia da Bolívia Ra-
fael Alarcon Orihuela, recebeu na sede do
governo a Casa Grande del Pueblo, o di-
retor da Projekt GmbH Ubbo de Witt, onde
assinam uma carta de intenções para de-
senvolver conjuntamente várias centrais
eólicas e solares com mais de 100MW.

A diretora-gerente do Brasil da Eco-
projeto Ltda, uma subsidiária da Projekt
Ökovest GmbH, Mara Frey Rockenbach e
José Gómez Pérez Britto da Projekt
GmbH, responsável pelo desenvolvimen-
to do projeto internacional e avaliação de
projetos comerciais, apresentaram a ela-
boração de propostas de projetos na Bolí-

talações de tubulação para gás natural para
a mineração de lítio, para garantir a ca-
deia de valor das energias renováveis para
a mobilidade elétrica na Alemanha como
livre de emissões adicionais de CO2.

A ideia de usar usinas menores da
Alemanha, o que permitiria que continu-

assem a produzir energia, através de fon-
te de energia renovável e rentável, na Bo-
lívia, convenceu particularmente o minis-
tro. Mais de 3 milhões de habitantes em
áreas rurais têm pouco ou nenhum acesso
à eletricidade gerada por geradores a die-
sel. Na Bolívia, até 65% do fornecimento
de energia é gerado convencionalmente,
principalmente através da combustão de
petróleo e gás.

Desde 1993, a Projekt GmbH imple-
menta projetos de energia eólica de todos
os tamanhos, tanto onshore (em terra),
como offshore (no mar), com uma produ-
ção de mais de 1gigawatt. A Projekt Öko-
vest GmbH, fundada em 1996, projeta, fi-
nancia e gerencia projetos no ramo de
energia renovável e florestamento susten-
tável. Outro foco é a avaliação em teste
da viabilidade de aerogeradores. A empre-
sa é responsável pela operação comercial
de parques eólicos há muitos anos.

via para se preparar para as consultas in-
tergovernamentais.

O objetivo foi mostrar aos represen-
tantes bolivianos uma perspectiva, para
garantir o fornecimento rural de energia
renovável e substituir o dispendioso for-
necimento de diesel, bem como novas ins-

Ubbo e Mara com o ministro de energia e assessores na Bolívia
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