
73 ANOS

O município de Bar-
ra do Bugres irá come-
morar seus 73 anos de 
emancipação políti-
co-administrativa em 
grande estilo. A Secre-
taria Municipal de De-
senvolvimento Econô-
mico, Meio Ambiente 
e Turismo divulgou a 
programação repleta 
de atrações. No dia 16, 
uma Missa em Ação de 
Graças pelo aniversário 
da cidade acontecerá na 
Igreja Matriz, às 19:30, 
abrindo as festividades.

Conforme o secretá-
rio Carlos Luiz Ferreira 
Pereira Neto, a progra-
mação foi montada a al-
tura da festa.

“É uma semana im-
portante porque movi-
menta nosso comércio, 
a rede hoteleira, porque 
as pessoas que partici-
pam e quem depende da 
festa já ficam esperando 
esse segundo natal que 
é o aniversário da ci-
dade. Todos da região 
estão convidados”, afir-
mou.

O aniversário da ci-
dade acontece na quar-
ta, 19. Neste dia, às 08 
horas da manhã ocorre 
a abertura oficial dos Jo-
gos Indígenas na Aldeia 
Umutina. Na parte da 
tarde, duas atividades 
ocorrerão, sendo a Fi-
nal do Peladão da Ser-
ra às 15:30 no Estádio 
Raimundão e o início 
do Curso de Processa-
mento de Peixes na Pra-
ça Ângelo Masson. Às 
22:00, também na Pra-
ça, a banda Comunicas-
som abrirá o show da 
dupla Thaeme e Thiago.

No dia seguinte, os 
Jogos Indígenas e o Cur-
so de Processamento de 
Peixes seguem ao longo 
do dia. Às 19:00, na Pra-
ça Ângelo Masson, tem 
início o Festival de Mú-
sica, seguido de show 
da banda Comunicas-
som.

Na sexta, 21, a no-
vidade é o Campeona-
to de Som Automotivo 
com início às 14:00 em 
local ainda indefini-
do. Os Jogos Indígenas 
continuam na Aldeia 
Umutina. Às 13:00, 
inicia o Curso de Pro-

cessamento de Carne, 
na Praça Ângelo Mas-
son, mesmo palco do 
segundo dia do Festival 
de Música que inicia às 
20:00, antecedendo os 
shows de Ana Rafaela e 
Mariana Fagundes.

Sábado, 22, o Curso 
de Processamento de 

Carne segue. Às 15:30, 
no Estádio Lamartine 
Sales, acontece jogo 
amistoso do Mixto Es-
porte Clube. Às 18:00, 
acontece a Caminhada 
para Jesus que partirá 
da Avenida Xavantes 
até a Praça Ângelo Mas-
son, onde às 21:00, ha-

verá show gospel com o 
cantor David Quinlan e 
às 23:00, a banda Comu-
nicassom abre o show 
da dupla Breno Reis e 
Marco Viola.

No domingo, as co-
memorações fecham 
com chave de ouro na 
Orla Eulálio Farias de 

Carvalho. Às 05:00 da 
manhã, inicia a Alvo-
rada Festiva, às 08:00, 
haverá a largada do 23º 
Fest Bugres, cuja inscri-
ção custa R$ 350,00 e a 
premiação dará mais de 
R$ 50 mil para os vence-
dores nas modalidades 
adulto e infanto-juvenil.
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Barra do Bugres investe em shows 
para comemorar aniversário 

Emendas parlamentares, apoio do comércio e governo do estado garantiram atrações
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