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TURISMO

No ano passado, pre-
miação em 

dinheiro totalizou R$ 
40.000,00.

Um dos eventos de 
maior atratividade da 
região já tem data para 
acontecer. Trata-se do 
Fest Bugres, festival de 
pesca esportiva que acon-
tecerá na cidade localiza-
da a aproximadamente 70 
Km de Tangará da Serra. 
A informação foi confir-
mada pelo secretário de 
Turismo do município, 
Carlos Luis Pereira Neto.

“Estamos organizan-
do e a programação sai 
lá pela quarta-feira. Está 
confirmado que vai ser 
do dia 19 ao dia 23, a 
programação terá vários 
shows nacionais e dia 
23 acontece o Festival de 
Pesca”, afirmou.

Em 2017, o Festival 
chega a sua 23ª edição. 
Listado tradicionalmente 
na agenda turística mato-
grossense, o Fest Bugres 

atrai apaixonados pela 
pesca esportiva não ape-
nas de todo o estado, mas 
também de várias partes 
do país.

“Além de desenvolver 
o turismo na nossa região, 
o Festival vem fomentar o 
comércio local. Ajuda na 
questão dos hotéis, res-
taurantes, acaba geran-
do essa movimentação”, 
destacou o secretário Car-
los que disse ainda que 
faltam pequenos detalhes 
para a conclusão da pro-
gramação da 23ª edição 
do festival.

“Na quarta-feira tere-
mos essa reunião para 
definir tudo, estamos 
fechando os patrocínios 
e assim que fecharmos, 
vamos montar a progra-
mação para fazermos o 
lançamento do evento”, 
declarou.

As inscrições devem 
abrir o mais breve pos-
sível e poderão ser efe-
tuadas através do site da 
Prefeitura Municipal de 
Barra do Bugres ou na 
própria sede do executi-
vo barrense que está lo-
calizada na Praça Ângelo 

Masson, Nº 1000, Centro, 
cujo horário de atendi-
mento vai das 7 horas 
da manhã ao meio-dia. 
Maiores informações po-
dem ser obtidas através 
dos telefones (65) 3361-

2671 e (65) 3361- 1921, 
ou pelos e-mails semde-
tur@barradobugres.mt.
gov.br ou festbugres@
barradobugres.mt.gov.
br.

O evento é uma par-

ceria entre a Secretaria 
Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Meio Ambiente, e Turis-
mo de Barra do Bugres 
e Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Eco-

nômico (Sedec). Uma 
taxa de inscrição de valor 
ainda desconhecido será 
cobrada, mesma situação 
da premiação em dinhei-
ro, que no ano passado, 
totalizou R$ 40.000,00.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Programação do 23º Fest Bugres 
será definida nesta semana

Rio Paraguai deve receber milhares de pessoas de várias partes do país

Parlamentar aposta em nova realidade com a restauração Itanorte/Jangada e pavimentação da MT-339

ESTRADAS ESTADUAIS

Saturnino Masson prevê nova 
fase econômica com obras 

Após reunião com o 
governador Pedro Ta-
ques, semana passada, 
o deputado estadual Sa-
turnino Masson (PSDB) 
disse que a região po-
larizada por Tangará da 
Serra assistirá a numa 
nova etapa de desenvol-
vimento em curto/mé-
dio prazo.

De acordo com o par-
lamentar tangaraense, 
o próprio governador 
confirmou que haverá 
uma intensificação nos 

investimentos em logís-
tica na região de Tanga-
rá da Serra, incluindo a 
restauração completa do 
trecho Itanorte/Janga-
da (formado pelas MT’s 
358, 343 e 246) e pavi-
mentação das MT’s 240 
e 339, que ligam Tangará 
a Santo Afonso e Pano-
rama. “O governador me 
disse que tem ciência 
da importância destas 
estradas para a região e 
garantiu que estas obras 
começarão a ser realiza-
das assim que cessarem 
as chuvas”, relatou, lem-
brando que já há traba-
lhos de melhorias no tre-

cho, como limpeza nas 
laterais e tapa-buracos.

A partir destas infor-
mações, Masson antevê 
uma nova fase de de-
senvolvimento para a 
região. Ele começa citan-
do a ligação Itanorte/Jan-
gada, que deverá, num 
futuro próximo, ser pri-
vatizada, o que manterá 
a qualidade da pavimen-
tação ao longo do trecho. 
A melhoria representará, 
segundo Saturnino, em 
aumento significativo 
no fluxo de veículos na 
região e, consequente-
mente, ganhos em inves-
timentos privados.

>> Sergio Roberto Reichert
Assessoria


