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Vaquejada inicia com Missa 
do Vaqueiro como expressão de fé 

A Vaquejada segue até domingo, com muitas atrações

por conta da dupla serta-
neja Buenno & Bandera e 
no, domingo, será a vez da 
dupla de renome nacio-
nal, Thaeme e Thiago. 

Além de toda a parte ar-
tística, o evento tem como 
objetivo principal a divul-
gação do esporte, através da 
Vaquejada e das provas dos 
três tambores, assim como 
pela divulgação da cultura 
nordestina por meio dos 

seus integrantes, dos seus 
costumes e, é claro, pela di-
versificada culinária. E para 
o domingo, o CTN está 
preparando um delicioso 
almoço, dedicado aos pais, 
com comidas típicas nor-
destinas. 

No esporte, segundo Pi-
menta, a Vaquejada inicia 
sábado, com a participa-
ção de aproximadamente 
30 duplas de vaqueiros 

de todo o Estado de Mato 
Grosso e também de Ron-
dônia, seguindo no domin-
go com a grande final. Já 
a prova dos três tambores 
acontece somente no do-
mingo. 

Toda a programação é 
aberta a população, com 
entrada gratuita todas as 
noites, e a expectativa é re-
ceber cerca de três mil pes-
soas em cada dia. 

>> Fabíola Tormes
Redação DS

O Centro de Tradições 
Nordestinas - CTN Gon-
zagão, de Tangará da Serra 
realiza a partir desta sexta-
feira, 11, um dos maiores 
eventos da região que res-
saltam a cultura nordestina. 

A 20ª edição da Vaque-
jada inicia às 19h30, com 
a Missa do Vaqueiro, uma 
expressão da fé do povo 
nordestino. “Uma bênção 
religiosa, com uma liturgia 
bem sertaneja, retratando 
a fé do povo nordestino”, 
destacou coordenador cul-
tural da entidade, Júnior 
Pimenta, ao convidar toda 
a população para o even-
to. Logo após a celebração 
religiosa, que acontecerá 
nas dependências do CTN 
Gonzagão, o evento segue 
com apresentações cul-
turais e, a partir das 23h, 
com show da Banda Ofici-
na do Forró. 

A festa, que segue até 
domingo, 13, está repleta 
de muitas atrações, entre 
elas recreativas e culturais, 
além de muitas barracas 
com comidas típicas. No 
sábado a animação ficará 

Comunidade católica realiza 
7º Jantar Premiado

A Comunidade Ca-
tólica São Francisco de 
Assis, do Jardim Tanga-
rá II, realizará neste sá-
bado, dia 12 de agosto, 
mais um Jantar Premia-
do. 

A sétima edição 
do tradicional evento 
acontecerá no campo 
de futebol da Associa-
ção do bairro, a partir 
das 19h30, oportuni-
dade em que 2,3 mil 
pessoas estão sendo 
aguardadas. “Além de 
saborear um delicioso 
jantar por apenas R$ 
25, todos aqueles que 
adquirem uma cartela 
terão ainda a oportu-
nidade de concorrer a 
R$ 14 mil em dinheiro, 
sendo o primeiro prê-
mio R$ 8 mil, segundo 
R$ 4 mil e o terceiro R$ 
2 mil”, destaca o coor-
denador da festa, Lu-
ciano Zamparoni. 

Àqueles que ain-
da não compraram, 
as cartelas podem ser 

adquiridas com os in-
tegrantes da Comuni-
dade São Francisco de 
Assis ou em diferentes 
pontos de venda. Aos 
participantes, além de 
concorrer a prêmios e 
passar uma noite agra-
dável ao lado de ami-
gos, ainda contribuirão 
para melhorias na in-
fraestrutura da comu-
nidade. “Ainda temos 
salas de catequese para 
serem feitas, queremos 
ampliar e fazer novas 
salas, e queremos tam-
bém cercar e fazer pai-
sagismo na igreja. Tudo 
para melhoria da co-
munidade”. 

Além da manuten-
ção e melhorias, parte 
da renda do evento - R$ 
5 mil – já foram doa-
dos, antecipadamente, 
à Apae de Tangará da 
Serra. “Um ato concre-
to de caridade, já repas-
sado a uma instituição 
tão importante para 
Tangará da Serra”. 

NESTA SEXTA 


