
Obras no anfiteatro do Centro 
Cultural estão 70% concluídas
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Inscrição para Conselho de 
Cultura termina amanhã

Primeiro Sarau Cultural da 
temporada acontece amanhã

2017

Pouco mais de dois 
meses após o início, a 
obra de reforma no anfi-
teatro do Centro Cultu-
ral de Tangará da Serra 
está 70% concluída. 
Atualmente o trabalho 
de readequação geral 
do local está entrando 
em fase de acabamento 
com algumas frentes de 
serviços já adiantadas, 
como as paredes  e o 
piso que estão receben-
do um novo e moder-
no  revestimento. De 
acordo com o Chefe do 
Departamento de Cul-
tura, Anselmo Parabá, 
a empresa responsável 

pela reestruturação do 
espaço está trabalhan-
do assiduamente para  
entregar a obra o mais 
breve possível para a 
população. 

“Estamos com uma 
grande movimentação 
em torno dessa refor-
ma, sendo que a equipe 
está trabalhando inclu-
sive aos sábados, então 
acreditamos que o nos-
so teatro ficará pronto 
nos próximos meses”, 
afirmou o responsável, 
destacando que no final 
dos trabalhos o anfitea-
tro contará com uma 
nova recepção, rampa 
de acesso, novo forro, 
reforma do piso, pintu-
ra geral e adequações de 
acessibilidade. “Um de-
talhe que não tínhamos 

planejado é em relação 
ao telhado que precisou 
ser incluso na obra em 
segundo momento. Fi-
zeram toda a revisão, 
tamparam o que tinha 
que ser tampado e rea-
lizaram toda a parte de 
isolamento contra água 
da chuva”, relatou. 

Com investimento 
total de R$ 109.227,57, 
essa é a primeira re-
forma de readequação 
geral no anfiteatro do 
Centro Cultural. “Será 
uma nova etapa para a 
cultura tangaraense. O 
local que já foi palco de 
diversos espetáculos, 
diversas montagens e 
festivais, voltará a ser 
usado para esse fim e 
também outros even-
tos”, finalizou Parabá.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Evento contará com novidades nessa temporada

Abrindo a temporada 
2017 do já tradicional 
Sarau Cultural, o De-
partamento de Cultura 
realizará amanhã, dia 
30 de março, o primei-
ro evento artístico desse 
ano.  As apresentações 
acontecerão a partir 
das 19h30 no saguão do 
Centro Cultural, onde 
deverá reunir inúmeros 
artistas de Tangará da 
Serra e região. 

De acordo com o 
Chefe do Departamen-
to de Cultura, Anselmo 
Parabá, a novidade des-
sa primeira edição será 
a participação especial 
do artista pernambuca-
no Romoaldo Freitas, 

que está em Tangará da 
Serra ministrando ofici-
na de Teatro de Rua. “O 
Ramoaldo irá apresen-
tar  nesse Sarau alguns 
resultados sobre o que 
ele está fazendo junto 
com o corpo cultural da 
nossa cidade. Haverão 
participações especiais 
dele junto com ofici-
neiros, músicos e ou-
tros grupos ligados ao 
Centro Cultural, como 
exposição plástica e 
de artesanato, além da 
abertura da Sala da Me-
mória para exposição 
do projeto idealizado 
pelo Diário da Serra, o 
Tangará Minha Cidade”, 
lembrou Parabá, desta-
cando que a expectativa 
de toda a organização 
é repetir o sucesso das 
edições anteriores. 

“O Sarau já vem 
acontecendo desde o 
ano de 2013. Acredi-
tamos que a exemplo 
dos anteriores, nossos 
músicos, dançarinos e 
artistas em geral irão 
comparecer e a parti-
cipação será maciça. 
Aproveitamos para con-
vidar a população em 
geral, pois serão dispo-
nibilizadas cadeiras”, 
convidou o responsável.

NOVIDADES- Uma 
das novidades que o De-
partamento de Cultura 
trará nessa temporada 
2017 do Sarau Cultural 
é a disponibilização de 
inscrições antecipadas 
para os artistas da re-
gião. Segundo Ansel-
mo Parabá, o objetivo é 
proporcionar maior or-
ganização no tempo de 

apresentação dos parti-
cipantes para melhorar 
a qualidade do evento. 
“Nossa expectativa é 
que a partir do segundo 
Sarau dessa temporada, 
nós comecemos a fazer 
inscrições dos artistas. 
Vou colocar dois ou três 
dias antes a inscrição 
em aberto, pois nas últi-
mas vezes tínhamos um 
número muito grande de 
participantes dentro de 
um curto tempo, e aca-
bávamos tendo transtor-
nos por causa dos horá-
rios. Então, vamos fazer 
isso para melhor receber 
todos os artistas”, expli-
cou. Vale lembrar que 
como de costume, os 
saraus dessa temporada 
acontecerão sempre nas 
últimas quintas-feiras 
de cada mês. 

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Obras estão entrando em fase de acabamento

A inscrição para se 
candidatar a uma vaga 
no Conselho Estadual 
de Cultura de Mato 
Grosso encerram ama-
nhã, 30. O cargo não 
remunerado será ocu-
pado por 28 membros 
que representarão a so-
ciedade civil e cadeia 
produtiva da cultura 
de 2017 a 2020. Além 
disso, os eleitores que 
elegerão seus represen-
tantes têm até o mesmo 
dia para se cadastrar. O 
processo eleitoral irá 
eleger 14 membros titu-
lares e 14 suplentes re-
presentantes da socie-
dade civil para exercer 
as funções pertinentes 
dentro do Conselho 

Estadual de Cultura. O 
titular será o candidato 
que receber mais votos, 
e o suplente àquele que 
ficar em 2º lugar na co-
locação do segmento e 
território a que se can-
didatou.

Nesta primeira eta-
pa, os candidatos e 
eleitores devem aces-
sar o site: www.mapas.
mt.gov.br munidos de 
alguns documentos 
pessoais (a lista esta 
disponível no site). De 
acordo com Isidoro Go-
mes Filho, membro do 
Fórum Cultural, o site 
disponibiliza também 
um passo-a-passo sobre 
como se cadastrar. Para 
se candidatar os repre-
sentantes deverão com-
provar a atuação de no 
mínimo quatro anos na 
área cultural. 

>> Catia Alves
Circuito MT

Cadeia produtiva da cultura tem até amanhã para cadastro
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