
AGENDA CHEIA

O setor cultural terá 
uma semana movimenta-
da em Tangará da Serra. 
Hoje, 27, a Escola Muni-
cipal José Nodari recebe-
rá o instrutor de teatro 
circense Steve, que será 
responsável por capita-
near uma série de ativi-
dades alusivas ao dia do 
circo, comemorado nesta 
segunda-feira.

De acordo com o coor-
denador do Departamen-
to de Cultura do muni-
cípio, Anselmo Parabá, a 
iniciativa partiu da pró-
pria instituição, atitude 
que outras escolas tam-
bém podem tomar segun-
do ele.  

“A direção da esco-
la convidou o Departa-
mento de Cultura para 
participar e fazer alguma 
atividade em relação ao 
Dia Nacional do Circo. 
Nós prontamente dispo-
nibilizamos o Steve com 
alguns alunos que ele já 
tem das oficinas de teatro 

circense para estar indo 
fazer essa intervenção. 
Ele conduzirá a interação 
para falar sobre o dia do 
circo, conscientizar as 
pessoas sobre a importân-
cia de se manter viva essa 
tradição”, salienta Parabá 
ao frisar que a ideia da 
atividade é sensibilizar e 
homenagear.

Na última sexta-feira, 
24, o coordenador esteve 
na Secretaria Estadual de 
Cultura (Sec) em Cuiabá, 
reunido com agentes do 
setor. A reunião serviu 
para discutir possibili-
dades para o seguimento 
no município em 2017, 
junto à pasta estadual no 
que se refere a projetos e 
recursos geridos por ela.

“Em algumas coisas 
nós ainda estamos em 
processo de articulação, 
mas o que podemos 
adiantar é que na quar-
ta-feira, nós vamos reali-
zar um fórum de cultura 
popular. A ideia desse 
fórum é aproveitar tanto 
o Romualdo Freitas que 
está na cidade, para ele 
trocar uma ideia, falar 

da experiência dele em 
relação a política cultu-
ral; e também receber al-
guns técnicos da secre-
taria estadual de cultura 
que virão falar sobre as 
eleições do Conselho Es-

tadual de Cultura”, des-
taca Parabá.

O fórum acontecerá 
no Centro Cultural Pe-
dro Alberto Tayano, às 
19:30. Mesmo lugar e 
horário onde na quinta 

ocorrerá o primeiro Sarau 
Cultural do ano. O suces-
so está tamanho que mu-
danças devem acontecer 
em breve.

“Nessa primeira edi-
ção ainda manteremos 

igual as outras, mas a par-
tir da segunda, colocare-
mos inscrições porque se 
não a gente não consegue 
manter, pois tem muita 
gente para se apresentar”, 
pontuou o coordenador.
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Semana terá diversas atividades 
do Departamento de Cultura

Atividades pelo dia do circo, fórum e sarau estão programados
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