
>Cidade 05Diário da Serra >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 20 DE ABRIL DE 2017

Parque TemáTico

A inauguração 
acontecerá nos dias 

22 e 23, à partir das 17 
horas e funcionará até 

às 21.

Na maioria das ve-
zes, quando pergun-
tados pelos pais onde 
gostariam de passar 
férias, muitas são as 
crianças que citam o 
Beto Carrero World, Dis-
ney, Orlando e muitos 
outros parques temáticos, 
onde é possível voltar no 
tempo e tocar em dinos-
sauros, super-heróis e  
personagens infantis.

Mas nem sempre é 
possível responder com 
um sim ao pedido, pois 
nem sempre o orçamen-
to ajuda. Para aqueles 
que alimentam esse so-
nho, ele poderá a partir 
do dia 22, ser realiza-
do, pois acontecerá a 
inauguração do Parque 
Temático de Tangará da 
Serra, Joaquim World,  
The Fantastic World of 
Joaquim (O fantástico 
mundo de Joaquim).

O parque nasceu de 
um sonho de infância 
de seu idealizador, o 
empresário Sílvio Del-
mondes, que após o 
nascimento do filho 
Joaquim, resolveu que 
era hora do sonho criar 
corpo. “Sílvio é paizão, 
e com o nascimento do 
Joaquim, que hoje tem 
oito anos, queria fazer 

tudo para o filho, arte-
sanalmente inclusive. 
Fizemos uma viagem 
para Gramado e ele ao 
entrar  no avião de vol-
ta, disse que faria o par-
que, e assim fez”, relata 
a esposa, Tatiani  Diel, 
ressaltando que o espo-
so começou a planejar 
o parque e vários dos 
brinquedos existentes 
no local tem sua mar-
ca, pois foram confec-
cionados por suas pró-
prias mãos.

Segundo a empresá-
ria, o empreendimento 
levou três anos para 
ficar pronto, pois foi 
pensado de forma a 
não agredir a natureza, 
o que é evidenciado 
pelos contornos e des-
vios para que nenhuma 
árvore fosse sacrifica-
da.

Com área de  12 mil 
metros quadrados o 
parque fica situado na 
linha 12, saída para  
Deciolândia e compor-
ta em média 400 pes-
soas. 

O empreendimento 
tem como pretensão, 
aproveitar os profissio-
nais do município, que 
fazem a arte circense e 
teatral.

A inauguração acon-
tecerá nos dias 22 e 23, 
à partir das 17 horas e 
funcionará até às 21.

No local, os visitan-
tes terão à disposição 
praça de alimentação, 
teatro circense e vários 
tipos de brinquedos, 
como: bate-bate, sam-
ba, trenzinho dinos-

sauros estáticos e tam-
bém os animatronics 
(que se movimentam), 
além de  uma estrutu-
ra com muita sombra e 

decoração temática.
De a cordo com Ta-

tiane, o local também 
pode ser alugado para 
festas infantis.

O passaporte será 
vendido a R$ 20 adul-
tos e R$ 30 crianças. 
“Quero convidar a to-
dos para conhecerem 

nosso parque e espero 
que gostem, pois foi fei-
to com muito carinho e 
dedicação”, convida a 
proprietária.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

‘Joaquim World’ será inaugurado 
no próximo fim de semana

O passaporte será vendido a R$ 20 adultos e R$ 30 crianças


