
VIRADA CULTURAL

Diversas atividades 
de cunho cultural de-
vem movimentar vários 
pontos de Tangará da 
Serra neste final de se-
mana. Após o sucesso 
do ano passado, a Se-
cretaria Municipal de 
Educação e Cultura rea-
lizará a segunda edição 
do evento nos moldes 
de uma virada cultural.

Ao todo, o 25 inter-
venções artísticas serão 
realizadas no Centro 
Cultural Pedro Alberto 
Tayano, Feira da Vila 
Alta, Estacionamento 
da Havan (Encontro Es-
tadual de Carros Anti-
gos), Praça da Bíblia e 
Feira do Produtor.

“Teremos a partici-
pação de muito mais 
pessoas (...) pois temos 
várias ações que acon-
tecerão intercaladas. A 
ideia é fazer a mobili-
zação do município em 
torno da cultura”, afir-
mou o coordenador do 
Departamento de Cultu-
ra, Anselmo Parabá.

As atividades ini-
ciam hoje, 07. Das 
09h00 às 10h30 da ma-
nhã, com momentos de 
interação musical e de 
dança clássica, além de 
intervenções de artes 
plásticas. Biblioteca e a 
Sala de Memória ficarão 
abertas até às 17 horas.

Das 12h30 às 13h30, 
a Sala da Memória re-
ceberá Discotecagem 
de Vinil, num momen-
to onde os amantes da 
música poderão trocar 
informações e apreciar 
o som dos vinis. Ao lon-
go da tarde, mais inter-
venções de artes plásti-
cas serão realizadas no 
local, incluindo novos 
momentos de interação 
e workshops nas áreas 
da música e oratória.

No Centro Cultural, 
ainda terá momento 
especial com Sala te-
mática de dança, exal-
tando o Hip-Hop. Às 
17 horas, na Biblioteca 
Municipal, haverá lan-
çamento de ‘O Livro das 
Sombras’, onde Amauri 
Salvador falará sobre 
seu primeiro livro. Às 
17h30, haverá perfor-

mance no 2º Encontro 
de Carros Antigos, no 
estacionamento da Ha-
van.  

Na Praça da Bíblia, 
um grande sarau com 
diversos artistas do mu-
nicípio da música e da 
dança promete ser uma 

das grandes atrações do 
evento. Às 23h00, uma 
Batalha de MC’s fechará 
a atividade.

Na madrugada de sá-
bado para domingo, no 
Centro Cultural, haverá 
a partir das 00h00 peças 
de teatro com grupos 

da cidade e de municí-
pios vizinhos, além de 
apresentações musicais 
e exibição de longas e 
curtametragens com pi-
poca e tereré aos convi-
dados. 

O evento será fecha-
do com chave de ouro 

na Feira do Produtor, no 
domingo, a partir das 
06h00 da manhã. Por lá, 
haverá Roda de Viola, 
Exposições de Artesa-
nato, de Artes Plásticas, 
Roda de Capoeira e in-
tervenção poética com 
distribuição de poemas.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Arte será celebrada na segunda 
edição do 24 horas de Cultura

Evento começa no sábado e só termina no domingo

Evento acontecerá no estacionamento da Havan

ESTADUAL

Encontro de Carros antigos 
começa hoje em Tangará

O município de Tan-
gará da Serra será pal-
co hoje e amanhã, dias 
07 e 08 de outubro, 
de um  encontro esta-
dual de carros antigos, 
evento que será reali-
zado no estacionamen-
to da Havan e que já é 
considerado tradicio-
nal na cidade.

Essa será a segunda 
vez que o município  
sedia o evento esta-
dual, que já está com 
todos os preparativos 

finalizados para rece-
ber os amantes e sim-
patizantes do encon-
tro.

De acordo com o 
responsável pelas rela-
ções públicas do clube 
Tangará Carros Anti-
gos, Luciano Narezi, a 
equipe realizou nos úl-
timos dias todo trabalho 
de divulgação, para que 
o evento seja um suces-
so de público. “Prepara-
mos estantes e bandas, 
e já está tudo pronto. 
Então, desde já, gos-
taríamos de convidar 
a população a vir nos 
prestigiar”, comentou 

Narezi, ao destacar que 
o evento contará com a 
exposição de pelo me-
nos 180 carros antigos.

“Não será cobrado 
ingresso, porém a gen-
te vai fazer uma ação 
social. Para entrar na 
exposição, a pessoa 
precisa levar um quilo 
de alimento não pere-
cível, que posterior-
mente será destinar 
a entidades. No ano 
passado enchemos três 
caminhonetes de ali-
mentos, e nessa edição 
pretendemos repetir 
esse sucesso”, finali-
zou Luciano Narezi.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

>Cidade08 >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SÁBADO - 07 DE OUTUBRO DE 2017 Diário da Serra


