
ANIVERSÁRIO DE TANGARÁ

A Secretaria Munici-
pal de Turismo confir-
mou nesta segunda-fei-
ra, 17, a realização da 
7ª edição da Festa dos 
Estados. O evento, co-
memorativo ao aniver-
sário de emancipação 
político-administrativa 
de Tangará da Serra, 
acontecerá nos dias 11, 
12 e 13 de maio, no Mó-
dulo Esportivo.

De acordo com o se-
cretário de Turismo, 
José Bernardino Filho, 
além de fazer parte do 
calendário cultural de 
aniversário do muni-
cípio, a Festa dos Es-
tados é também uma 
homenagem a grande 
diversidade cultural e 
gastronômica do mu-
nicípio, advindas de 
todos os povos que co-
lonizaram a cidade, 
assim como é também 
uma oportunidade de 
negócio. “É também 

uma oportunidade para 
que entidades, asso-
ciações e grupos como 
de faculdades possam 
arrecadar fundos para 
diferentes fins”, expli-
ca o secretário, ao des-
tacar que os interessa-
dos já podem procurar 
a Secretaria de Turismo 
para manifestar o inte-
resse. Ao todo serão 22 
barracas, com as mais 
diferentes comidas e 
temperos, entre eles o 
tradicional frango no 
rolete. 

Além da gastronomia 
de diferentes regiões, 
o evento tem também 
muita diversão, com 
atrações musicais, en-
tre eles Gabriel Valim. 
Cantor e compositor 
dos sucessos “As Mina 
Pira na Balada”, “Gati-
nha Assanhada”, “Saí-
nha Amarela”, entre 
outros, Gabriel Valim é 
presença garantida na 
primeira noite da festa 
(11 de maio). Já para o 
segundo dia a anima-
ção ficará por conta da 

dupla sertaneja Alex & 
Yvan e para fechar com 
chave de ouro, a dupla 
Mayck e Lyan. Com um 
repertório que vai da 
moderna música ser-
taneja aos clássicos da 
viola caipira, Mayck & 
Lyan fecharão a pro-
gramação da Festa dos 
Estados, no dia 13 de 

maio.
Para este ano, cerca 

de seis mil pessoas es-
tão sendo aguardadas 
em cada noite de festa. 
Na última edição, em 
2015, cerca de 20 mil 
pessoas prestigiaram 
o evento. Vale lembrar 
que esta será a sétima 
edição do evento, que, 

excepcionalmente não 
aconteceu no ano pas-
sado. Em 2016 a Festa 
dos Estados foi cance-
lada em razão da queda 
na arrecadação. 

PROGRAMAÇÃO – 
Além da Festa dos Esta-
dos, a programação de 
aniversário do muni-
cípio terá ainda outros 

eventos, como a Corri-
da Cidade de Tangará, 
entrega da Comenda 
da Ordem do Brasão a 
personalidades locais 
(a mais alta honraria 
do Município), Desfile 
Cívico, inaugurações, 
entre outros. O calen-
dário ainda está sendo 
finalizado.
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