
>Cultura 05Diário da Serra >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 21 DE SETEMBRO DE 2017

TANGARÁ DA SERRA

Tangará da Serra vi-
verá 24 horas intensas 
de cultura, nas mais di-
ferentes áreas. A segun-
da edição do ‘24 Horas 
de Cultura’ acontecerá 
nos próximos dias 7 e 
8 de outubro, em cinco 
diferentes locais – Cen-
tro Cultural, Feira do 
Produtor da Vila Alta, 
estacionamento da Loja 
Havan, Praça da Bíblia e 
Feira do Produtor. 

O evento está sendo 
organizado pela Prefei-
tura Municipal de Tan-
gará da Serra, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultu-
ra, e promete ser ain-
da mais intensa e com 
participação de muitas 
mais pessoas. “Teremos 
a participação de muito 
mais pessoas (...) pois 
temos várias ações que 
acontecerão intercala-
das”, destaca o coorde-
nador do Departamento 
de Cultura, Anselmo 
Parabá. 

A programação ini-
cia no dia 7 de outubro, 
a partir das 9h, no Cen-
tro Cultural, com inte-

rações musicais com 
o instrutor Favetinho 
e seus alunos, seguin-
do durante todo o dia, 
noite e madrugada, fi-
nalizando no domingo, 
na Feira do Produtor. “A 
ideia é fazer a mobili-
zação do município em 
torno da cultura”.

Entre as ações está a 
‘Discotecagem de Vinil’, 
na Sala da Memória, 
anexa ao Centro Cultu-
ral. “Aqueles amantes e 
colecionadores de vinil, 
as pessoas que tem essa 
paixão, podem parti-
cipar no dia 7, a partir 
do meio dia, na Sala de 
Memória. Um encontro 
para troca de informa-
ções, troca de vinil e, 
é claro, para ouvir esse 
som particular”.

A programação pre-
vê também uma grande 
interação na Praça da 
Bíblia, a partir das 18h 
do dia 7, seguindo neste 
local até às 23h, assim 
como uma participa-
ção especial durante o 
2º Encontro de Carros 
Antigos de Tangará da 
Serra, que acontecerá 
no estacionamento da 
Loja Havan. “Na Praça 
da Bíblia, em especial, 
uma programação bem 

diversificada está sendo 
programada. A ideia é 
envolver o máximo de 
artistas locais possíveis”, 
destaca. Os artistas inte-
ressados em participar 
deste sarau na Praça da 
Bíblia podem procurar o 
Centro Cultural para fa-

zer a inscrição.
Ainda de acordo com 

Parabá, por ser uma ação 
corrida, a programação 
cultural seguirá também 
durante toda a madru-
gada, no Centro Cultu-
ral, com encontro com 
os grupos de teatro da 

cidade, seguido de ses-
sões de cinema com fil-
mes brasileiros e curtas 
metragens. “Já a partir 
das seis horas da manhã 
estaremos na Feira do 
Produtor com roda de 
viola, exposição de arte-
sanato e artes plásticas, 

seguindo às 8h com roda 
de capoeira com o grupo 
Capoerê, e para encerrar 
as 24 horas, uma inter-
venção poética com dis-
tribuição de poesias”.

Toda a programação 
do 24 Horas de Cultura 
é aberta a população.

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Segunda edição do ‘24 Horas de 
Cultura’ acontece em outubro

“A ideia é fazer a mobilização do município em torno da cultura”, afirma Parabá


